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ο ως 



ΕΒΕΕΑΟΤΠ 

ΤΗΕ ργεςοηύ νο]απ]θ ππα]ες 1ΐ5 αρρεαταηοθ ἰπ Επ]- 

β]πιοπί οἳ α Ῥίιτροβθ απποιποθεά ἵη {πο Έτεβασς {ο ΤΙΥ 

Ἐάϊάοη οἳ ἴ]α /7ίογοπ, πνἨ]σ]ι ας ῬαρΗεηεά πεατ]σα 

Υ68Σ ασο. Τ]ο Ὀ]]ς οἳ {ο πούες γγα5 αἰγεαάγ αντΙδίεη 

οὐ ἴλαί πιο, Ὀαῦ 5αΏεοαιεπύ οατε[α] τονϊδίοη οἱ {πο 

ΜΒ, νο] Ἰιαά Όεεη Ἰαιά αριάο η 115 ππβη]ς]θᾷ βἰαΐο, 

απά ἴ]μο αάϊίοη οἳ α οοπιρ]είθ Ἰμοχίσα] Τπάεακ νηῖο]ι 

να αη αἲζοτ-ποασΗῦ, Ἠαυο ΌθεἨ {Πο σαπςο οἳ ἀε]αγ ἴπι 

ἴλα Ῥαρμσαθῖοη οἳ ἴ]ιο Ῥοοι. Τ]ο επιο απἆ Ίαροιν 

πρεπάεὰ ττροη ἴπο Ιαΐδετ τηαΥ ΡεΓμαρςδ Ῥο οοηβἰἆεγθάἀ 

οαῦ οἱ Ρτοροτί]οη ο 15 αγ, Ῥαῦ Τ ελα]] ο απαΡΙΥ 

τεραῖά 16 16 βεγνο [ο {αοϊ]ίαίο {ο βύαιάγ οἱ 5 πιοδ 

οἸαττηῖησ απἀ Ιπίοτεββτης οοπιροβίδίοΏ, νἨῖοἩ 15 ἆο- 

βετγεᾶ]γ εχἰο]]εά Ὦγ . Ἐ. ΒοἩὂπιαπη 8 8άπιθ ῥγαξδίαι- 

ἐἰβαίπιιι εί δοογαίῖθ δαρίεπέϊῖα αἴϊφιαπίο ἀἰφπίογ φιιατι 

Ρ]εγίφιμε εογπο 8εγηιΟπώΠο, φιωύ ὅτι Ἰ{οπιογαῦ ἐζύυπο ζἐογἱε 

γε[εγιωιέω (Οριδοιία Αοαάεπιίσα, Ὑ οἱ. ΤΠ. ὮῬ. 301), 

απά νΠ]οἩ, α5 Ῥτοί, Μα]λαβγ αδθενῖς, 15 ἴλο οπ]γ 5ο- 

ογαΐθίο ἀἴα]οσαθ οἳ Χοεπορποι πο] οαπ Ὦθ οοπιραγοᾶ 

ἵη να]αθ {ο ο Ῥ]α[οπίο ἀἱα]οφιιθς. Τπάεθά, 5 α Τοχύ- 
“ 



Ῥουῖς {ου ἐἶιο α5δο οἱ Ῥε]οο]ς απἆ Οο]]ερες, 1δ 56ΕΠΙ5 ὗο 

Τηθ {0 Ῥ0β8685 5ἴτοπσεγ οἸαῖπις {ο αὐθοη[ίου λατ. 16 ας 

Ἠ1{]ιογζο. τοοθῖνας’, απά 16 Ἠαβ οπθ βρεοῖα] αἀναπίαρε 

ογογ ἴ]ο ἠΓοπιογαδίζία, οἳ νγ]ο]ι 1 15 αη. οχραηΡίοη, πα 

16 ἆοθς ποῦ οοπία(π α ποτά ος βεηθΙπηοηύ ο ν/]]ο] ἴλο 

πιοβδύ {αβί]άϊοις οοπ]ά οὐ]εοῦ οἩ ὅ]ιθ 6οογθ οἳ πΙοΤαΠ{0Υ. 

Α. σοοᾷ ἀεαὶ οἳ Πεὶρ ια Ῥθεπ ρῖναν 1η {πο ἸΝοἳο», 

πιοτθ Ῥογμαρς ἔλαη 5οτηα οἳ πι Οπίδ]ος νο] οΙπ]ς ]αά]- 

οἴοις, Ὀπέ ἴμο αάσπύ νγ]] Επᾶ α οοηρΙάεταβ]ο απποαηύ 

οἳ τηαίίαχ ἴπ ἐἶνοτη, νι] αἹοι]ά Ἰανο α Ῥοατίης απ α 

πδο Ῥογοπά {πο Ῥοοῖς 15ο]ῇ, α5 1 Ἰανο οοπιῦῖπθᾶ νι 

ἴλπο {α]] οχροβῖθῖοη απά α]αβίταίοη οξ ιο Τοεχύ οοσα- 

βἴοπα] τοιπαχ]ςς βίίεά {ο αν/αζεη αη Ἰπ{ετεδὺ ἵπ (τθεκ 

βοπο]ανςΒῖρ σεπογα]]γ απἆ {ο 6ποοιχασθ α οἸο56υ βὔιάγ 

οἱ ἔἶιο ποβ]οξῦ απἀ πιοδί ρετ{οοί οἳ αἲ] Ἰαησιασες. 

Τ]ο τοίθγθποθς Εογ ἴλθ εχρ]απαδίοη οξ σταπηπηα ίσα] 

Ροϊπῖῦδ απάἆ π]σθίῖθ5 Ἰανε Ό6θη πηαᾶθ {οΥ πο τηοδῦ ραγῦ 

{ο (οοἀ νϊπ)ς ὤγεες σγαπωπατ" (Μαοπηϊ]ας, 18860), ο 

Ὀο5ῦ απά πιοςδῦ οοπγεπ]επῦ τπαππα] ὑμαῦ Τ Ίου οἳ. 

20, ἨΕΡΟΙΙΕΕΕ ΒΩΌΑΒΕ, ΤΟΝΡΟΝ, 8.Ἡ. 

ὅωπε 10, 1884. 

1 Νο οοπιρ]οία]γ αηποἰαἰθᾶ οά [οι ας αρρθατεᾶ αἴπορ ἐαί 
οἳ Ἐτεϊίοηβρασὴ 1η Ἠοβῦ απᾶ ᾖαοοῦβ᾽ Β{ὐιίοί]εσεα ἄταεεα, 1841. 

2 Τηο οτῖσίπα] 0ο οἳ {πῖς πας {ο τποᾶςθεί οπθ οἳ 4η Ε[ε- 

πιοπίαγ ἄτεεῖ ἄγαπιπιαγ, Όαῦ εἶπορ ἴπο ραῦ]Ιοα{1οη οἳ {πο ἱε]οοῖ 

ἄτεε]ι ἄταπιπιαγ Ὦγ πο β4π1θ Απίποτ 116 ἀθείσπαίίοη ας Όθο 

ΥοτΥ Ρχορετ]γ α]θετεᾷ. 



ΡΒΕΕΑΟΕ Το ΤΗΕ ΕΟΤΗΤΗ ΕΡΙΤΟΝ 

Ίν τονῖεῖησ ἴμο Ῥ]αΐος Εογ ἔλο Ἐουτί] Ἱπιργθββίου, 

1 Ἰανε αἀορίεά οης ΟΥ ὕνο Ἐπιοπάαίίοης Ιπ ἴμο Τοασί, 

απά Ιπίγοάασθεά α οοηβΙάεταβ]ε παω θε οἳ Οοτγεσξοηβ 

απά ΑάάῑΙοης ἵπ {μα Ἀοῖες απᾶ Ἰμεχίοοη. Όπο οἱ έλα 

πηοδύ να]ααῦ]α οοπγΙραίοης {ο Χεπορλμοπίῖο Τάΐθ6γα- 

{πτε, νο] Ἠανο αρρεατεά ἵη {ο Ἰαδῦ {θυν Υθ6αΥ5, ἶ5 

Ὃν 1. 1. Ἠατίπιαππς Απαϊζεσεία «Χεπορλοπίεα (1μεγάεῃ. 

1581); Ἰϊς εἰιοϊάαδίοηπ5 απἀ ογΙ{1οἵ5Πι5 α1θ ΥΕΓΥ 5ιις- 

Ρεςῖνο απά {του ππιοὮ Ἠσλυ οἨ οἴπον νγνῖησς οἳ 

οἳς απίλος απά Ῥρατἠοα]ατ]γ οἩἳ ο Οεσεοποπαίσια, 

ὑλοισΏ Τ απι απαβίθ {ο αοοορὀ αἲ] Ἠϊ5 οοΠο]αβίοης. 
Ῥθυεταὶ οἳ ἴἶεδο Ἰανο Ὦεεῃ Ιποογροταίθά πν]ῦ {ια 

Νοΐθς, Ῥαῦ πιοδῦ οἳ ἔἶαπι νη]] Ὦα Εοιπά απιοηπσ {ια 

Αάάεπάα απἆ (ογτίφεπᾶα ρ. 928 . Ἠαταπαπη νεσῖης 

Ὦγ αἀάποῖης ἔοαγ Ῥγοοίς ἵπ τεξαἑαξίοπ οἳ ἴλο ορῖπΙοπ 

Ἠε]ά Ὦγ 8οπιθ ἐλαῖ ἴἶα Οεοοποποίσιια 15 α οοπΕΙπιαΘΙΟΠ. 

οἳ ἴἶο ΛΓεπιογαδΜίΐα, Υγλ]οὮ Ἡθ ταίθβ α5 α ποτ] οἳ 

παπο]ι Ίουνες πιεπῖς’. Τὸ ἵ6 ποῦ {ο Ὀο τοσατάεά 8 

1 Ἠο ραγς Ρ. 112: οἶπι Οθοοποπαῖοο πια ε Χεπορ]οπίεί» 
Ιἱῦεγ Ργαείετ Απαζασίι γεοίε οοπ/εγτέ Ῥοϊεκί...υἴυιπέ ἵπ ϱο 

Ιἱδεῖῖο ερἰγαπίφιε οπιπῖα:...ἄιιο ἐπί Πυγί κιπῖ, φιί Ῥγας εεἰεγὶν 
οπιπῖνι Ἰεείογεπι ἀεἰεσίεπὶ εί ἰαπιφιαπι υἰποίιπι πατγαἰοπῖα 
Φταεδίαπίία ἐεπεαπί. 



να ΡΠΕΡΑΟΣΡ Το ΤΗΣ ΡΟΟΗΕΤΗ ΡΕΡΙΤΙΟΝ 

α Ίη6ΥΘ ἀοει]ίοΥΥ οοπηγυεγκαίῖοη, Ῥιαῦ λετε 15 οπθ ῬΙΙΓ- 
Ῥο8θ τιπηῖηπσ {Πτοιισ]οαῦ πο ἀἴα]οσαθ, λΙοὮ 18, {ο . 

εποὺν; ὑ]λαῦ ἴπετο ατθ Όνο αιπια]βοαοις Ιπάιδρεηραῦ]θ 

{οΥ ἴ]θ ῬγορεΥ πιαπασοπιεπύ οἳ Ῥτγορετίγ απά {ο ἴμο 

αοθαϊβδίθίοη οἳ νεα] {]ι---ἴ1ε Ο9Π6 185 ἐπιμέλεια “ραϊηβ- 

ἰακίπσ᾽, απ {πο οἴπεν α παῦατα] αρ ζαάο {ος επ]κθῖπς 

Όλο αγιηρα(]]ες οὗ καὈοτάϊπαίθς απά οῬίαϊπῖης νγ]]ῖπς 

οὈθάίεπος {γοπα ἐλεπα”. Αποζιος ἀἰδμποίνε ροϊηύῦ 18 

Όλαῦ 1Π Όλο ἸΓεπιογαδζία ΒοοταῖεΒ {ου ἴλο πποβῦ Ῥρατῦ 18 
πηπάθ ἴο Ῥτοροαπά Ἠ]5 οὗη γί6υνΒ, ὙἼθγθας ἵηπ ια 

Ῥτοδεπῦ γγοτ]ς ο ἶ5 πιαάθ ἴ]ο νοµῖοἰο οἳ ὑλπο λοισ]ίς 
απᾶ οχρετίεπςθς οἳ ἴ]ο ὠντ1ύετ Ἠϊπηβθ]{, 

ἐΤιοφαϊζατ απἰάσπι 1Π Οεοοποπεῖσο ΒοοταίθΒ, πηασηᾶ- 
απο ἀἰδριίαΙοπῖ5 ρατ5 11 ἐγραῖσας, νεταπα 6α, ᾳπαθ 
4οσαεῦ, ποη Ῥοογαῦίσα δαπῦ 5εᾷ Χοπορλμοπίθα, παπι 
ἀοοῦγίμαπη ΒάβΊη(πθ Ῥογϊδίαπα πηασὶςίτο ῬγαεῬρεί Χθπο- 
Ῥμοι; «46 15 οππ τερας ἀπάιοῦ ἀἱδριίαπίεπι, 1π 
απίρας 186 αῑα πππ]θπππατιθ οδῦ νουραύα5, 5εἆ ἵπ ααἶριας 
Φοσταῦεπα Ποβρίύθπη Επ556 ηΘΠΙΟ Ισπογαυαῦ ὃ, 

Απά ασαἶη: 
βοοταίθια Ίνα ὕατπαιιαπα Ἰπ βοθΠαπΙ Ιπάποῖέ, τὸ 

Ἰοσῦος ε1δὶ ἵρεαπα Ἀαεπορμοπ{ῖ5 ππασϊδίγαπα ἀδριίαπύθηι 
απά1το νιάεαίαν, εξ ἵππα ἀθπηππα Ὑδγαπι (εξοποπιῖσῦ 
οοσηΏοβοετθ ροβδῖῦ οοπβΙ]Ιαπὶ νοταπη( ας παζαγατα, 4 παπα 
βΒ6οπ αοοιταίθ οοπηβδἰάεγανοπί, ποηπ απἶραςδ νετρῖβ 
αιάραδααθ εχαεπιρ]5 εὐ αγσαπιεπῖς παἰαίας Βοογαΐίος, 
γεν 4ε απαἴραδ τεριςδ οὐ ἆαᾳ απἶρας ατάρας αἲς- 
βογαῦ. Ῥεπῃε] ἑαπίαπηπιοᾶο 4 Ίου Ρτοροβίζο αὐεττανῖό 
Χοπορβποῦ εὐ Ίσνειι οοπηπαϊῖῦ εἴχοχοπα:. Ογτῖ οπῖπα 
ἀθπιοτίιαϊ Ἰαπ465 ργαθΙσαπίθπι Σαοῖς Ῥοσταίαεπι, βδεά 
Ργαεῦθγθεα β6ιηρεν ἴαπι Πάθε]ίευ πιασὶδἰτὶ επὶ τεργαθ- 
εεπίαῦ Ιπιασίπετη, ἰαπίο ανβοίο Ρταθρίαπηδἰδειπαῖ ν]τὶ 
ἦθος ἀερῖησιί, ατα Ῥγαες]αγί5 εχ ἱρβίδατθ ἀἰδαίρήπα 

3 ΟΡ. πιγ Τηὐχοᾷασίίοη {ο {ο 6ψγοραεᾶεία Ὑοἱ. 1 Ῥ. Πν. 
8 Ρ. 178. 



“ΣΠΕΡΑςΕ Το ΤΗΕ ΓΟΓΗΤΗ ΓΡΙΤΙΟΣ κ 

ἀθδιπαρίῖς 5οπθεπ15 οὐδοτναιοπίραδατιθ επ} αἰθηίεπι 
Άπσϊς, πό αἆ ορπιοδ 5οτϊρίοσθς πεῖειτο Χεπορβοπύεπα 
που. ἁπθιίος ἆοἱθαδᾳπο {6νθ 6ππ απἰάᾳπαιη Ῥταοίθς 
Απαδαφύο εὔ Οεοοποπωίσιηο δοτϊραῖἈρο”'. 

Απ αραἴη: 
εΘαῖς ἀαβίζανε Ρρούθ»ῖ, απῖη 1π Οεοοποπιίσο 5ογ]θοπάο 

Ίου βἱδῖ ΡτοροβαθπΙῦ Χδπορβοῃ, αῦ 86 ΦΙΦΊΠ(1Θ 5αΡί6Π- 
ῑαπι Ἰεοίοτιοαςδ οοπιπηοπάατευτ ταβοατα Ί8Ώογεπῃ, 
Ύπεπι 1ρ56 ἵπ ἀε]οις λαβεῦ, Ιααάίρας οχἰο]1ό; α παπι 
οστεσίαο αί]εδᾳαθ θαε βἰπύ αγί68, 4παχατη 1ρ95ο ορ 
ρετῖζαδ, αοοιιχαίθ ἀθηιοηρίταί, δε απίθ οπηπῖα, 8επιεί 
ἴρδυπι Ἰαπάαύ. Τοῦας οπῖπα Η0Ὀσί γῖδ ππα 5εηὔεη{]α 
οοπθπαίαχ, 6αςπ6, ηθ αἱ ἀαυϊίατθ ροββῖό, απὶά απΐθ 
οπηπῖα οπρίος ϱρεοζατῖέ, ἵπ οἰατίδεῖηια Ἴ1σο, 1 οδ 
απαθ 1η Άπο οοµοσαύτγ,...Φαῖδ επῖπ Χθπορ]μοπίθ 
Ἰηε]Ι15 ΠοπηϊπΙρας ἴπιρεταχθ, 1 ο5δῦ Ἠοπιίπες β1ΡΙ ἆε- 
νἰποῖτα, Ῥοέεγαῦ, ααῖς απιᾳπατα Ἠπῖαβ αγ ἴαπι Ῥγαο- 
οἸαγαπα ἀεάεγαῦ ἀοοαππιεηζατα {75 

Α Απια]] οἀϊδοπ οἳ πο Οεσοποπιίσις ντ] ποῖθν 

ἵπ Έτεπο] Ὦγ Μ. Α. Φαοοῦ, α ραρί] οἳ Ν. Τά, Τουχπίος 

(ἨΠαολμείίε, Ἐατίς)---{ογπῖηπς α οοππααέ]οη απά οΟΠΙ- 

Ῥ]εῦῖοη οἳ ἴπο Η6]θ νο]αππθ οοπύαϊπῖης ἔ]ο βγεί εἶενετ 

ελαρίεις εἀ]θοά Ὦγ ιο Ἰαίο ἀῑδάπσαϊκμεά Ἠε]]επίί, 

“Μ. Οπατίες (ταιικ---ἶ5 ἴ]μο {0Υ6ΓΙΠΏΘΥ οἳἑ α ϱΟΠ- 

Ῥ]είο εἀϊθίοη οη ἃ Ίαχσος οαἰθ σηζ Τηἰτοάποίοη, 

οτ]ᾷσα] απά εχρ]απαῖοτγ Οοπιπιεηίατγ είο, ο ὃὈα 

ραᾖβ]ιθά ἵπ {ο «οι οἳ {ο πεχῦ ΥθαΥ 45 9Π6 

οἳ ιο (οζεοίίοπς ἆ ἑαϊέίοπι δαυαπέεΒ, ἴλο ραρ]οαίϊοπ 

ο νλ]ο] τοβεοί 8ο πηποἩἈ οτεΙῦ οη ἴμπο ΤαὐὈταϊτῖα 

Ἠαολμείία. Μ. «αοοῦ οἀϊίοη 16 αμοίπος Ῥτου, 1 

ΒΏΥ Ἓετο πεεάεᾶ, οἳ ἴο ταριά Ῥτοστθβς υγ] ας 

4 Ρ. 119: ο τοίοτΒ {ο ἴμο {ο]]οπ]πᾳ Ῥαξ58ροβ ἵπ Π]αβίταίοη: 
εἩ. ντ 8 16, να δ 42, πι 5 ὃ- 6 δ, χτι δ 10, αιν 6 ΤΠ, χτστ 66, 

χιςδ 156, κχ ξ 27. 

5 Ῥρ. 166. 



κ ΡΛΕΓΑΟΣΡ ΤΟ ΗΕ ΡΟΟΙΗΤΗ ΕΡΙΤΙΟΝ 

Ῥθ6π τπαἆθ τοσθΠ{]γ απά πο Ἰ]σ]ι 1ευε] αὐζαῖποα 1π ἴλθ 
αὐιάγ οἳ ένο ἄτοοῖς Ἰαηδααρο απά Ἠθεταύατο Ὦγ Εγεπο]ι- 

Ίηθῃ. Μ. ὁαοορ5 πιοάιΠοαοης οἳ ἴθ {οχὶί β]ιον/ 

ογ]Μίσα] αοΠΙΘΙ ΟΕ πΟ ΟΟΙΗΙΠΠΟΠ ογά6Υ, α5 ου] ο 

εαβ!]Υ 8Θ6π ὮΥ αΏΠΥ οπ6 Ὑ]ο γ]] {αχκο ο ἐγοιρ]ο {ο 
βἰπάγ ἴλο ποίος Ίπ ἴλο 4άάεπάα αρροπάθά {ο {ιό 

Ῥτοροπύ εἀΙίοη. 

ΑΤΗΕΝΑΕὉΝ 015, 

ΙΙΟΝΡΟΝ Β.Υ’. 

Μες. 294, 1888 
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ΙΝΤΠΟΡΌὉΟΤΙΟΝ 

ΤΗΕ {ο]ον]πο Τγεαξίςο νγα5 πύεπά θά Ὦγ 15 Ααόιου 

ἐο οπαΏοάγ ἴλο 1ά6ας ο{ Βοογαῖος οη ἀοπηθδῖο ἘΙΟΟΠΟΠΙΥ, 

ΟΥ ἐ]ναῦ Ώγαπο]ι οἱ ἘοοποπαΥ νγλ]ο]ι οοπβΙἆθγ5 ἴμο τε]αδίοης 

οἳ α Ἐαπιί]γ ας ἀῑδεησιιίκ]ιοι] {ποπ 6]ιορο οἳ α Βίαΐθ. 

Ἐεοοποιηῖσα] Βοΐεηςο 15, α5 Μΐτ Ο. Β. Ὄσονας’ β1θν5, 

α Ῥγαπο] οἳ Ἀογα] Βοΐεπορ 1Π 1095 πάς 86Ἠ56Θ, 5 11]- 

ε]αάϊπς Ῥοί]μ Ἐ]λῖος απά Ῥο]ος'. Ῥολίῖςν απἆ Ἐϊοο- 

ποπηίο5 6ΧΡΥΟΡ5 ἴ]ιο βοίοηοθς οἱ Ἠππιαπ αοὐίοη 1π ο 

ὤνο στεαῦ ἀερατίπιεπῖς οἱ απΙοΏ 8ΠΙΟΠΦ ΤΠΕΠ; ΤΟΥ ὕμθ 

οἱῦγ (πόλις) 15 α νΙδίρ]ο βἶση οἱ ἴλο αππίοἩ ἔοχ ογάθς απά 

κο-- 

Ἰαφίίοο; ιο Ἠοιδα (οἶκος) οἳ ἴπο ππίοῦ {οΥ ὕμε βαςίθ-͵ 
ηαηος απά οοηίππαποθ οἱ πιαπ]]πά. 

Ατκζοϊ]ο, Ῥορίάος ὑτοαίίησ ΠΙΑΏΥ βρεοῖαΙ αποςθῖοης 

πνζἩ β]κ111, βγδῦ πιαρρεά οπῦ ἴἶιε Πε]ά οἳ 5οοῖα] 5οΐεποςρ 

απά ραῦ Ἐοοποπαῖος η ἐλαῖτ τὶσλύ Ῥ]ασο, απά ἔλοτσ] 

ποῦ 1γ6θ {ΤΟΠ ΘΥ6Π σταγθ 6ΙΤΟΙΑ ἴα]κες 1ο βτεῦ Ῥ]ασθ 

1 (γοωπάιρογ] ο Εοοποπιίσς, Ῥ. 60, 1885. 
3 Ὦηο ροοᾶ, ἴἶο οπᾶ οἳ εἴλῖορ, απᾶ ο πβοξα], ἐθ επᾶ οἳ 

Ῥο]εἶοα] 6οοΠΟΠΙΥ, ψη(λοτί Ῥοΐπςρ οοπ[οππᾶςθᾶ απο {πδεραχαῦ]α, 

{ο ἐμπο Ῥανβαῖξ οἳ {16 σοοᾶ 15 4, παγς {ανουταβ]θ {ο {ιο Ῥτοᾶπο- 
6ἴοη οἳ {πο αβοία]. Λάαπι Θπ(μ”5 Ῥοο]ς, Τ1ιε Ἠ)εα]ί]ι ο Ναἰίοπε, 

χοσαχᾶθϱᾶ α5 {ο ᾳορρεὶ οἱ Ρο]οαὶ ΘΟΟΠΟΠΙΥ, 85 οπ]γ ἃ 
τασπιεπό οἳ α Ίαχροι πνοτῖς ἐτεαίῖηρ οἳ {1ο Μοτα] Βεπίππεηίρ. 

ΟΕ. Χοπ. ἨΜεπιοτ. τα 4, 19. 



χῖν ΙΥΤΡΟΡΟΟΤΙΟΥ 

8ΊΠΟΏς ἴ]ο αποϊοπῦ θοοποπηῖςί, Ῥ]αίο Ῥαΐοτο Ἠϊπι 

Ἰπο]αάεά α]] ἔἨτεο Ῥταπο]ας οἳ ἍΤοτα] ῬοϊεποῬ 1π οηΏθ 

Ῥοοςξ, ἴἶο Βεριβρ]]ο”, Ῥοσπαβθ Ὑθ οπηποῦ, Ἡθ βαγ8, 

οοποεῖνο οἳ πιοτὶῦ 1 α ἨΙαΠ ΟΣ Ἰημδίος οἱ α {απηῇ]γ, 

πη]θ8ς α5 5αῦ]οοῦ 0ο ἴ]ο Ία1νβ οἱ πο οοπιππαπϊϐγ {ο 

πγη]ο]ι ο Ῥοε]οπσς. ἘῬιῦ 10 νας Χοπορβοπ πο ]α1ά ἔ]ιο 
{οαπάα{ίοη οἱ ἐς ἱπῖρ]ο ἀῑνϊδίοη, νο 1π Ἠΐ5 επιοῖγε 

οχλΙ 108 Βοοταίθς Ῥτϊποίρα]γ, ὑοασ] ποῦ εχο]αβίνο]γ, 

85 α ἴθασμετ οἱ πιοτα] ΡΙΙΙΟΒΟΡΗΥ, απά Ὑοβ8θ (γο- 
Ραεάΐα 15 α βοτῦ οΓ Ρο]μΜἶσα] τοπηΒηοθ, ἴ]λθ ππβΙΠ 860ρο οἳ 

πγ]]ο]ι 15 το Ῥγεςοηύ {ο τεαᾶεγ η η πο απ]οτ”5 1άθα 

:οἳ α ρετ[οοῦ πιοπατε]αΙ σονεγητηθη6, νγ]η]]ο ἐ]θ Ῥργεβεπῦ 

ην. 
' γοαβίςο 15 ἴακεη τρ υἩ πο τεπιαϊἰηῖησ ὈγαποἨ οἳ 

οί]ῖςς. 
Τ6 Ῥτοίοβςες Το Ῥο περεαθεά Ὦγ Χεπορμοη {ποπ 8. 

νθγβαδίοη Ίθ Ἠϊπικο]ξ Ἠοατά Ῥούνθεη Ῥοσγαίος απά 

οοτίαϊπ ΟγἱέοῬι]ας, Ἠ]ιο γνας πο Σανοιχέο ἀἰφοῖρ]ο απιά 

αφφοοϊαίο οἳ πο Ῥ]ή]οδορῃοτ. Τ1θ ἀῑαίοσαθ ορεΏδ 

π α ἀθβη]ίοη ἵπ. ἴλο αδαδ]. Ιπίθγγοραίοςγ {ογπι οί 
{λα ἴθγπι ἘιοοποπΙγ, α βοἴεποῬ νγλ]ο] Βουγαῦες5 βθνγ5 

{ο Ῥο σογοτηθαά ὮΥ τια]εΒ απά ἀερεπάσπῦ προη ρτποϊ- 

Ρίο». Τ]ιο Υα]αο οῇ Ρτορθχύγ, 16 αὐΡΙΙ65, οοηβῖςύ5 1Π 
{πο Ἰκπον]εάσο Ίου ο 1156 16 {ο αἀναπίασο, Ῥαῦ εΥοη. 
ες Κπον]οᾶσο 19 απανα(]ῖης, απ]θβς Ό]θ ῬοββΘΒΡΟος 15 

1γθο ἔγοπι ἴλθ ἔγταπηγ οἱ ου1] ῬαβδΙοη5, Ἠλϊομ 1πξα]Η191Υ 

Ἰεαά» {ο ταῖπ (ΟἨ. 1). 
Οµῥοῦα]ας Ργοίθβςος Ἠήπιβο]ί {ο]εταβΙγ οαραβ]θ οἳ 

οχογοϊκίησ 5ε]{-οοπίτο], απά {χθο αὖ αΠΥ ταίθ ΕΓοπ1 ἆθ- 
σταᾶίπσ 5ανθυΥ ῦο Ῥαά Ἰαβίζ5, ϱο ὑ]ιαῦ ἐμίς πγοι]ά ο 

πο Όαχ {ο Ἰής Ἰοαγηΐπα 1 Βοογαίθβ πγου]ά οπ]γ {θασ]ι. 

Ἰϊπι Ίου ο 1ΠοΓθΔβθ Ἠῖ Ῥτορεγύγ, απ]θοβς Ἰπάθεά 

ας {λοισλῦ Ἠ]πα τίοἩ εποισ] α]γενάγ. Ἀοογαΐθι, ΟΠ 



μα ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝΥ Χν 

| Έιο οοπίτασγ, 6ΧΡΥΘΡΒ65 Ἠϊς ορϊπίοη {ἐπαῦ Οπορα]ας 

᾿ἡνε]ι αἲἲ Ἰϊς υγοα]έ]ν σας α πιαοἩ Ῥοοσος τηαπ λατ Ἠ1πη- 

“Φ6]Μ, ν]ιο Ἰαά οποασἩ ὕο 5αθΐδίν Ἠὴ5 ο/η γγαπῖς απά ο 

ννἈοτη Ῥονογύγ νας πο ἀἰδιάναπίασο, Ψηθγθας ὕ]ο Ροβῖ- 

ἔοπ οἳ Οποῦα]ας οχρο5εᾶ Ἠΐπα {ο α οοηδαπῦ ἀταῖῃ 

προη. 15 Ίποοπιθ, αἰίο βαβ]οῖοπό {ο 6πιρασγαςς ΐη. 

ᾳοοᾶ Ρτορεϊδίατγ, πιαπασεπηεπῦ {αγοβοτθ γγα5 {ο Ἠΐτα α 

“πθοθβαϊ(γ. Όπ Ἠοατίης 05, ΟπΙέορα]α5 ῬεοσπιθΒ ΤΠΟΥΘ 

πησοπί 1η Ἰς οπἰτεαίγ 6ο Βοσγαίες {9 βοῦ α5 Ἠῖ5 σι]άο ἴο 

Όλο αοααϊςϊθίοη οἳ Ὑγθα]έΠ. ΒοογαίθΒ τα]]ῖος Ἠϊπι οἨ Ἠ8 

Ἰποοηβίκίθηογ ἵπ πιαχῖπσ 5ο] α τοιἉοδῖ, ει Ἠθ Ἠαά 

1πῦ Ῥοΐοτο τἰά{οιι]εά Ἠάπα Εος τερτοβοηΏῖπς ἨΗπηδε]Ε 45 

το] απά ΟνΙίοῦα]ας α5 Ῥοογ. Ῥαῦὸ Οποβρα]ας τεζοτί5 

ας Βοσγαίος Ίκπουνς αἲ Ἰθαδῦ οΏθ πλουτηρὸν έργον νἱ7. 

᾿περιουσίαν ποιεῖν. 1 Ἰς 5 αΌἷθ ἴο Ἱπαδραπά Ἰή5 Ηδί]ο 

Βο α5 {ο Ἠανο πιοτθ ἴμαπ ο ναπῖς, Ὦθ 1παδέ 5ατε]γ Ῥα 

αΌ]ο {ο πια]κ α Ίαγσαν 5ἴοτο γΙε]ά α στθαίος αραπάαποθ. 

Βοογαΐες 1π ΤαρΙΥ Ρτοῦθείς ἴλαῦ, α5 Ἡθ πθνος Ἠαά αΠΥ 

Ῥχοροτίγ οἳ Ἰῖς ΟΨΏ ἴο Πιαπᾶσο ος ἴλαῦ οἳ απγ 

οπθ εἶδο οπἰγιιδίθά {ο Ἰ]πι {ο τηαΚο οχροτΙπιθη(β ΜΗ, 

Ἡο Ἠαά πο Ῥγασίἶσα] Κπον]εάσο οἳ ἴ]ο ϱαρ]θοῦ απά γγαβ 

ἔλεγοίογε ποῦ απα]ῖῇῃοά {ο Ιπίγιιοῦ οἴ]ει5 οἩ ἴπο ἀθείαι]5 

οἳ ἀοπιερΏῖο ΘοοΠοπΙΥ. Ῥαῦ Ἠανίης ῬδεἨ απ αἰθεπ[ίνα 

οὔὈβθσγνεγ οἱ ο νατίοας {οσύιπθ5 οἱ πιεη εησασθά 1π 

ἴλο β8απιθ Κϊπάς οἳ Ῥαβίηθςς, Ἠθ Ἰαά Ῥεει 16 {ο ἴπο 

οοπο]αδίοη ἐλαῦ {γασα] απά Ἱπάαδίῖοας Ἰαβ1ΐ5 νγογθ-Ἡη 

πετα] τογγαγάθά ν 5πςοςςς, ΝΗΙ]ο οαχε]οςς ἀοα]ῖπα 

πο Πέ, Ἠ[β οΏβογ- 
γαὔΙοη 85ο πιαάθ Ἠῖπι αοφπαϊη θεά ουν] ιο πιοβῦ 

οοηβρίοποιςΒ Ἰηδίαποςς ο ϱποοθβεξα] επ{εγργῖδο 4ἴποηπς 

ἴ]ιθ οἱ1σθηΒ, ἔγοτι ποτ ΟνΙίοβα]αςδ τηαδί Ῥο αὖ]ο, 1 

Ἰθ «ἶο»θ, ἴο Ίεατη ἴ]ο ατῦ οἳ πιαῖπσ πιοπογ (0Η. Πὶ. 



ΧΥΙ 1ΥΤΡΟΡΟΟΤΙΟΝΥ 

Οµέορα]ας Ιπδὶςίς ἐ]αῦ ἐλεῖ Ῥχοδοπό οτοιῥ να] 

ποῦ Ὀχθαἷς αρ 611] Βοογαίθς ας {α]Η]]οά Ἠ]5 Ῥτοπιῖςθ οἳ 

ἸπάΙοαίῖης ἴπο Ῥ6υδοῦς {Ποπ Ὕποπα ο ἐΠμϊπ]κς ΟγΙ{ο- 
Όα]α5 πιὶσλ ορίαϊῖη βαο]ι Ιπδίγασίίοη ας νη]δ]ηθᾶ 5, 

Βοογαῦθς ἴΠεη Ῥγο[θβδοθ {ο Ῥο αὐ]ο {ο Ῥοϊπύ οιῦ 

ΡΕΙΡΟΠ5 πἩο Ἰανο βρεπῦ ΤΩΠΟΗἨ ΤΙΟΠΘΥ απροη Ῥα]]άϊης 

Ἠουβ6ς, απά γεῦ Επά ἔλαια Ἱποοπνοπίρηϊί, πγ]]]ο οἴλοις 

νη(Ἡ α τη 5πηα]]θς οιθ]αγ Ῥιϊ]ά Ἠοιβες υ]ι 6ΥοΥΥ 
πηθθ({α] οοπναπΙθποθ,. ΒΟΠΙΘ ασαϊη Ἡθ οαπ Ἱπάϊσαίθ 

νγηοςθ ἀοιπθβθῖο αγταησοπαθηϊ5 819 5ο {α]] οἳ οοπ{αβΙοπ. 
απά ἀῑδοτάςτ, ὑ]αῦ 6Πεγ ἆο ποῦ ᾖ6ιῖνθ 5ο πιπο] αἆναι- 
ἴίασο Έγοπι ἰ]αῖν ῬοββοββίοηΏς, α5 οἴ]λαι5 ἆο Εγοπι ΤΊΙΟ]ι 

πια]; οπος Όεοααςο {λπαγ οαπ Ίαγ {]ιεῖν Παπάς αὖ οΏσθ 

οη Ὑ]λαῦ ἴλΠογ ναηπύ, Ασαϊη, 116Π. ἀῑῇεν ἵπ α ϱ0ἵ- 

γεβροπάΐπς Ἱναγ π ἴλο ἐτοαίπησπίέ οἱ ἐλεῖν εἼαγνος, ἵπ. 

πο πιαπασεπιεηῦ οἳ αν {αγπις, ο ἐ]αῖγ Ίοχςος απ ος 

ὑλαῖσ πνῖνος. 6 αρρεα]5 {ο ΟγΙνορα]ας, {ου Ιπείαπος, 

ῦο {πίοσπι Ἰήπα Ψεί]ου Ἡο οοπβίἆθι5 {λαῦ Ίο Ίας ας- 

βἱσηθά ο Ἠϊ5 οἵνη νηή[ο Ἠοθγ Ῥτορθυ Ρροβίδίοη 1π 5 

αρα ρ]κἨπιοηῦ, οἳ ἐγθαῦθά Ίου Πήεγίο α5 α. ΠπθΤΘ οἱρ]θΥ. 
Αίῑου σοῖπς {Πτοισι βὶκ Ροϊηίβ ΟΡ σουὰ απά Ῥαά 

Ἠαβδραπάσγ, Ῥοογαίε 5αγς λαοί Ίο οαἩ, 16 ΟνΙορα]ας 

Ῥ]θαδθς, Ἰπά]οαίο {ο Ἰϊπα αποοοςκβι] Ῥγασβίθοπθυς οἳ 
οἴ]νει Ῥγαπο]ιθς οἱ Ικπονν]εάσο” (Ομ. πτ). 

3 Τήποχκο, αβεαπαῖπς {λαῦ {πο τοροτί οἳ {ιο Ίοπς 6ΟΏΥΕΓ- 

βΑ{1οη νη(Ὦ Τ6ο]οπιασ]ας {5 ἐ]πο Ιπιπιθάϊαίο {αἱβ]τησπί οἳ Βο- 

ογα{θβ᾽ Ῥτοπαῇβθ, οοηβίάεχς ΟΗ. τη ]. 4---ΟἩ. ν 85 απ Ιπίργρο]αδίοιι 

απιά οπα]ζς {λοτα ἴτοπι Ἠ]Φ {οχί οἳ {πο Ῥία]οραθ. ἩἨ[ς οῬ]θοίῖοης 
81θ αΡΙγ απηαπογεᾷ Ὦγ Μτ Ο. Ὦ. Μοντ ἵπ 8 Ῥαρογ οοππ]ραίοα 
{ο ο Απιεγίσαπ ζοιγπαῖ οἱ Ρ]ϊϊοϊορη, Ὑοἱ. τ ΡΡ. 109---186, {ο 

πΝΙοἩ 1 ἅπι πιπο]Ὦ Ιπᾶσρίαᾶ, 

4 Τήποχκο, αοοοτᾶΊηρ {ο Ἠ]8 Ιπίοτρτθία{]οη οἳ Βοοτα{θΒ’ Ιπέθη- 

ἄομ, ΒΠᾶΡ η {118 επαπθγα{ίοη οἱ βἰα Ῥοίπίς οἳ ᾳοοᾷ απᾷ Ὀπᾶ 



ΙΥ1ΡΟΡΟΟΤΙΟΥ ΧΥΙἱ 

Ῥαέ ΟγΙοῦα]ας 1η τερ]γ αγσος ὑ]αῦ 16 ποι]ά Ῥο 

πβθ]θΒ5 {ο ροϊηύ οιό {ο πα {ο πηθαης οἳ ποηπἰτίης αἲ]; 

Ἰ8 πνίβηος Βοογδ{θ5 τηθγο]Υ {ο Ιπάϊσαίθο πλαῦ Ίο τοσαγά5 

86 ἴλο Ὀο5ῦ απά πιορῦ β1ζαδ]ο Γου Λέπε, απιᾶ ο ἆο νη]αῦ Ίο 

681 {ο Πα]ρ Ἠϊπα ὉΥ Ῥεγεοπα] ἐεαομίηρ. ΦΦοσγαίορ {ἔλθη, οχ- 

οἰαδίης ἔγοτη οοηβιάεγαίίοη ἴ]λθ πηθολιαη]ορ] (Βαναυσικαῦ) 

4γαᾷθΒ α5 ΤΙΟΤΑΙ]Υ απά ΡΙΥΡΙΟΒΙΙΥ ἆ ἠπ]ατίουφ, οοηΠηΘΠ (8 

Ἀστιοι]έατο 88 {πο οΏΙΥ ο ἷ οι 

.οἳ Ῥεϊπσ ομ]ἠναίες, αἀάϊησ υμαῦ πιεη πεθά ποῦ Ῥο 

-θλαπαθά {ο Ἰπαα{ο 1ο Ῥογδίαη Κἶπσ Ογταβ γ]ο 15 δαιᾶ 

{ο Ἠαγο βοῦ ἴῑο Ἠσ]ερῦ Υγα]ιο οἩἨ ἴμο αγύς οἳ ασ απὰ 

Ἀστίοι]έατο, ο ἴλοη ρτουεεᾶς ἴο ϱἱγο απ αοοοπηΐῦ ο 

ἴλο αγρύοπι ππάον π]ίος {πο Ἐθγβίαη αγγαησθιηθη(ϐ 

ἄπνοαχ ἴλμο Ἠἱσ]αςῦ οα](ϊναίοη οἳ ἴμο βο]], απιά Επῖδμεβ 

νηΏξ]ι ἐ]νο β{οτΥγ οἳ ἴπο νὶδιῦ οἳ Πδαπάες ο Ογτας ἴλμα 

γοιησθγ απά {λο αοοοαπύ οἳ παῦ Ἐτίπορϐ Ῥεγδοπα] 

Ἴαδοις 1π Ἠῖ5 σανάεην (ΟΗ. τν)», 
Α{ιον ἴλ]β ερϊδοἆο Βοοταῦεβ Ῥτουθθάβ {ο οπαπαεταῦο 

ἴλο ΠΙΑΠΥ αἀναπίασθν οἳ η αστίοα]θατα] 1ο απ, πι 

ταρ]γ ἴο Οπιθορα]αβ’ ο,βδετγαἰίοπ8 προη πο οα5αα]1θς 

{ο νηΙοἩ αστιοπ]ίαναὶ ορεταδίοηΏΒ αὖἲθ εχροδθᾷ {τοπι 

Ἰα1], {τοςῦ, ἀτοασ]ό απά οὔμεγ οἈ18εΒ, απιά Ε]ιεῖτ οοΏβε- 

-"ααεηῦ αποθγζαϊΏῦγ, τερ]θ8 ὑ]ιαῦ Ποτεῖη 5 {π ουειγλῖης 

εἱ5ο νγε ἀερεπά προηπ {μο-ρεοϊσσβσπ οἳ ἴνε-σοάρ-απιὰ- 

ὑποτείοτο Ῥτορϊδίαίο πει απά επάθανοιν {ο 

Ἠπαβραπάτγ α οοπαρ]είο ααιιάοππιοηπύ ὮΥ Βοοταίοβ οἳ ἩΙ5 ρτο- 
Τοββθᾷ Ῥάχροβθ, 

5 Αί {ο Ῥορϊηπίης οἳ ΟΠ. ν΄ Βοσγαίθβ {ο]]ς Οπίορα]ας ἐλλα 
ἴθ ΣΘΑΡΟΠ οἳ Ἠ]5 παχταίης {λῖΦ β6οΥΥ 15 ἐλαῦ Το παϊσλέ Ῥτουο 
ὅτι τῆς γεωργίας οὐδ) οἱ πάνυ µακάριοι δύνανται ἀπέχεσθαι, 59 ἰλαί 

16 16 ἵη πο γαγ ἱποοηβίβίθηξ, α5 Τηπο]ςο ΞΙΡΡΟΒΘΒ, πλ απγΠῖης 
. θιαῦ Ἠαβδ Ῥχοος(εᾷ 1δ. 



Χν η] ΤΥΤΠΡΟΡΟΟΤΙΟΝΥ 

5εοχθ ἠ]ιαῖν {ανοιι; Του 5ο0θΡς ἵπ ἴ]ιο οι]ἠναίίοη οἳ 

Όλο ϱτοαπᾶ (0Η. γ). 

Οπιύορα]α», ασγεοίπσ 0ο 05, γεσα]]ς ΒοογαῦθΒ {γοιι 
Ἠ15 ἀἰστεβκῖοη ἵπ ργαῖδο οἱ απ αστιοι]έατα] 116 {ο ἴ]ιο 

εαρ]αεοῦ οἱ Ἐσοποπιψ Ῥτοραν, νλ]ο]ι Το Ῥοεσς Ἠϊπι {ο 

οοπίίπαθ, αἶποῦῬ 115 Γογπαθῦ τΤ6πιατ]κ9 Ίανο επαρ]θά Ἰήπα 

αγθαάγ ο {οΥΠ1 α οἸθατοχ ποῦίοη οἳ 1ο νγαγ ἴο 1ππρτονθ 
οσα ΎΈἨεγεαροΏπ Βοοταῦθ Ῥτοροβθς ματ Τπογ 

εποι τονίθυ γλαῦ ΌΠεγ Ἰιαὰ 5ο Ταν αστεεά {ο 

ποοογάΙπσ]γ ο Ῥχοοθεάβ νῦ ἴμο τεοαρΙθα]αίοη οἳ 

ἐλαῖχ Ῥγενίοις οοηο]ιιδίοη5 (0Η. ντ 1---δ 11). 
Οπίορα]ας αἀπῖθς ὑιαῦ αστ]οα]ίαιτο ἵδ 6ο πιορῦ 

οχοθ]]επῦ απά ἀε]ισ]ίύβι] οἳ οοοαραίίοἩῦς, Ῥα0 ἀεππαπάς 

Αη οχρ]απαῦΙοη οἳ ο ΤΘΔΡΟΠ ΥΗΥ ΒΟΠΙΘ Ῥθ6ΓΡΟΠ6 ατθ 

απτ]ο]εά, Πο οἴποτβ απο Ῥτοισμί ο ταῖπ Ὦγ Ιδ, 

Ἰπβίραά οἳ α. ἀἰτεοῦ τερ]γ, Βοογαΐθ ὮΤΟΡΟΒΘΒ {ο σῖνο 

Ἰϊπι α. ἀείαι]οᾶ τεροτῦ οἳ α οοπΥθγβαῦῖοπ Ὦθ οποθ Ἠαά 
νηζ] οηθ 1βομοππασῃας, οἳ νποπι 116 Ἠαά Ἰιθατά τηπο] 

ἑα]]ς 1π᾽ Αἴ]εης, απά ν/ποπι Τπθη απά ΨΟΠΙΕΠ, οἵ176ηβ 

απά βΒίγαησοΙς, α]] αστοοά 1η Ῥτοπουιποῖηπς α Ῥεγ[οοῦ 

δεη(]ειπαη. 

«Το οἸαγασίθυ Ύναδ ὮΥ ἩΠΟ ΠΙΘΑΠΒΘ ΟΟΠΙΙΠΟΠ 1π 
ΑΙΊεης, απἀ ο α ΡΙΙΊΟΡΟΡΗΣ, Ἰ]κο Βοογαΐθβ, 6Υ6τΥ 

Ὃνς ῬρθοαΠαγΙγ 1π. ἴλο βρθοῖθΒ γα5 οἱ οοπἵ5θ απ ορ]εοῦ οἳ 
οιγΙο8Ι{Υ απά βρεοι]αθίοη. Ἠθ αοοοτάϊἰησἰσ Ίαγ Ἰη 
νγαίθ, Ὦθ 5αΥ5, {ου απ ορροτύυπΙὔγ οἳ οοηνθγδίησ νηζ] 
Ες ΠΠΙΥΤΟΣ οἳ καλοκἀγαθία, απᾷ α Ίαο]γ αοοϊἀοπύ αἲ 
Ἰαδὺ χουν Ἰήπι απρονπ πο οὐ]εσῦ οἱ Ἰ]5 βδατοἩ. Το 
αοοοβδῦ Ἠϊπα, {ο αἀάνθβο Ἠϊπι ὮΥ παππο, απ 1π α πιοπιθηῦ 
{ο Ῥο Ῥαζθῖπς αιιορθίοη8 αν μίοἩ 16 παϊσΏῦ Ὄο βαρροβεᾶ α 
Ίοπς αοηιαϊηζαιιοο οπ]γ οοι]ά Άανο ἸβήΠεᾶ, ηεγο οἴσ]ιεν 
ὁαἲζς οἳ οἸαγαοίαγ Ῥδσι]ίαγ {ο ΒοογαΐθΒ, ο Ῥε]οπσεά {ο 
εναῦ τεραβ]ῖσαπ {γεεάοπι οἳ 6ρθεοἩ Πο οΥεγ]εαρς ]ο 
{εΏοΘ8 οἱ πιοάςγη Ῥολύεπεβς απ 1686:νθ. Τ1θ ϱΟΠΥΘΥ- 
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βαθῖοι {]ογοίογθ 8οοπ α]Ἴρρεά Ιπίο {ἶθ οἸαππε] Ιπίο 
νγ]]ο]ι 1ο Ῥ]]οδορβες νη]δθἆ ο ἀῑτεοῦ 15,---υἱΣ. ἴ]ιο 
ἀοπιθεί]ο ρε οἱ 15ομοππασβς 5 (σα, νΙ ὃ 19 
---ομ. γῃ δ 9). οἱ 

Τ]ιο τοπιαίπά ος ΟΕ ἐ]λο ἐχοαίῖςο 15 ἔα]κοτ αρ νηΜ] ἐς 
ροΟ πιάασσ ες, ας η ΥΙΟ Βοογαίος ΆΡρεαΙ9 5 45. 

Ἄψὴ οἳ ϱαοοθδεῖνο απθείῖοης, Ῥούῦ]ι Ηῖ5 6ομειηθ ο Πέο 

"απᾶ ή 5οἩοιηθ οἳ Πακ ραπάνγ. - ον -Ὕ---------- 
«Τμο απ8γγοτς ο[[ο [δα δοπιίπιαος ην ΜΠ1έο]ο]] «σῖνα 

-π8 πποτθ Κπογ]εάσθ οἩ ἴ]ο φαΏ]οοῦ οξ {επια]ο οὗπσα- 
ἴϊοη. ἔλαη αΏγ οἴλεν πνοτ]ς ο{ απθϊ(π1έγ νηἩ πνΠῖο] νο 

319 αοηπαϊηίθᾶ, Τύ αρρεατς ἔτοπα ἴμο ἀἴα]οσαο {]αῦ ἔ]λο 
᾿ᾖαάγ οἳ ἐμῖς Αἰοπίαπ ννας Ὀαγο]ν Β{ΐθεπ πετ οἶιο έοοῖς 

ΌΟΠ Ἠθγβε]{Ε ἐμο ἁιίῖοξ οἴγος» οἱ α Τατηϊ]ν : 

ὤνο, η ποῦ Ἰ]α]ν πε σα τος 
οοπαρ]κΠπηθηΐς. Α1Ι ἔἶνο απαΠΠσατίοπε οἳ ΕΠ15 

ος ας μπας ορελσιοά Ἱ ἵπ Ῥοΐπς αΡ]ο {ο πια]κο ο γοςὺ 
Ὕνηθη ἴλο πηαθερῖα]ς Ὕγετο ραῦ Ιπίο Ἠθς Ἠαπάς, απά ἐο 
΄ ογεγ]οοξ Ἰες τηαϊά-βεγναπίς νηεη {]6γ πνογο 5εῦ {ο 
ἠ]αῖχ {αθίς, Β]Πθ πας {επιροταίο, Ἠονγθνατ, απιά 8ο9οχ, 
απᾶ οιῦ οἳ ἴποδο »Ἰοπάσς πιαζογία]5 σγας {ο Ὀο Εγαπιοᾶ 
ἴλο Ἠεαά οἳ α πθαμγ Αλοπίαη {πη]γ, Α. πιοᾶρυτ 
Ποιβο]ο]άος τηϊσ]ιό Ίανο Ῥθει Ἠγουγη 1πίο ἀορραῖτ; Όαῦ 
Τβομοιηθο]μας νγας οἱ απ αονο ἑπτη ος πη]πᾷ ; Ἠθ ἵνας 

5, ΜΠιολα]], ἵπ Ἠϊς γετγ Ιπήρτοβίτς αχ]οῖ]ο οη {1ο δίαίο 

ο Τεπιαὶε Φοοϊείψ ἵπ ἄτεεεε, Ωπατίετ]γ Ῥονίου Ὑο]. ασ Ρρ. 
108-208. 

7. Το Ίθατη ἵη ΕΦ πα {ο αοἰπαΗ {ος οἳ 1ῇο απ ἐἨο γγαΥ οἳ 
εχἰχασῦῖηᾳ ἐπο ρτοθίεδί απιοιπό οἳ π]ηθαξ απᾶ Ῥαχ]ου ἔτοπι 8 
Εἴπεπ Ῥίεςο οἳ ]ωπᾶ, 15 {πο 66η59 πἨῖο] Χοαπ. ραΐβ οἨ ἐπο ποτά 
Φιλόσοφος (αγι 8 9, οἳ. Ογτορ. τι 1, 41). Ατοίο. 
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ποῦ θαβί]γ ἀἰδοοιτασεά ὮΥ ἀβοα]άσς, απ Ίο αοοοτᾶ- 
ἴπρ]γ 5εῦ Ἰῖ5 λοι]άοχ {ο ἴ]ο πνθε]. Οοπροίοις ἴμαῦ 
Ἡθ νγας απάογία]κῖησ α ἰαθ]ς οἳ πο ΟΟΠΙΠΠΟΠ ππασπ]θάο, 
ο Ῥασίης Ἠ]8 Ἰαῦοινς ὮΥ α βαοτίΠοο ο ἴλο ροᾷβ, απ 
Ρταγογ {ου αβεδίαηοθ; ατσαῖπςσ, 1] α νδο απά ρίοιΒ 
ΠΊΘΏ, 45 Ἠθ νγα5, ἰ]ιαῦ πο Ῥείίου τηθαης οχ]βίθᾷ ΤΟΥ 8806Γ- 
(ΦΙπῖησ γλαῦ νας Πτιοβύ {ον ἴλο Ῥτγοοθρίου ο ἴθας] 
να ἴμο Ῥαρῖϊ {ο Ίθαῃ.- Ἔμο- Ὀτίάθ αφεϊκζοᾶ Ίπ--]θ 
βοἶθπαιη τ]ζ6, απᾶ, ἃς5 Ἱςομοπιποβας αοἰσπον]θάσοβ, ν88 
αἲ] ἐ]ναῦ Ίει {αζατο Ιηβίταοίος οοι]ὰ ἀθβίτο ;---αηχῖοιβ 
{ο Σα]β] Ἠον ἁπίίος, {α]1 οἳ Ῥτοπιϊφοθ {ο 56 Ίου Ῥορί 
οπάθαγοα5, απά Ἰπερίτθά γη] αἱ Ῥτορος Τεε]ῖης οἱ 
οΏβθαπΙοιβΠθβς {ο ἴλο Ῥθγβοπ Ψο Όμαδ Ἰαΐο ἵπ {ς 
απάθτύοο]ς {ο ἔθασ] Ίου γοαπσ 1άθα8 Ίονν {ο 5λοοῦ (01. 
να ὃ 4-5 8). ἜΤ]μο Πδύεπίπς Βοογαΐο Ἠθγα ὮΓοΓΘΡΒΘΑ 
ΔΏ ΘΧἴΤεπιθ απχΙθῦγ ἴοι ΚπουΥ Ἠου 16 Ἰαῦοαις οἳ ἴλε 
Ῥγθοθρῦος οοπηπιεποθᾶ, απά ἆθο]ατθς νηθ]ι γναττη(]ι, ἐλαί 
0ο Ῥορῦ Ῥορβῖρ]ο οχΠΙΡιοη ἵη ἴπο ογπιπαβίαπα ος ἴλε 
γ8Οθ6ΟΙΙΡΘ πγοα]ά α[οτά Ἰϊπα ππαοὮ 1958 Ῥ]εακατο (ΟἨ. 
νι 6 9). Τό 18 ζο Ὀο Ῥγθδαπιοά Ό]ναῦ Τβοιοπιαο]ναβ ἴοοῖς 
18 ραρῖ] ἵπ Ἰαπά, ση ῆ]θ Ίος πηῖπά γνας γοῦ να Υπ ηδη 
ἴπο Ιπιροβῖησ ΟΘΤΘΙΙΟΠΥ αὖ ΨΠῖοὮ 519 Ἰαά Ὄσεη Ῥγοβθηὔ. 
νηθι 5Ἠθ Ἰιαά ἴγονη οῇ 6019 οἱ ευ {αυνη-]]]κο ΑΊΥ- 
ηθβς απᾶ Ῥθδοοππο α Ηδέ]6 ασ ααϊπύθᾶ να Ἡ Ἠϊπι 5ο α5 ὃς 
6ΟΏΥΟΘΙΦΘ θαδ11Υ, Τι οοπηπιοηοθά ὮΥ αδ]εῖπσ Ἠοθχ πν]εί]θι 
5Ἡθ Ἰαά ουεν τεβεσίοᾷ οἩ ἴμο πιοῦνθβ απά ΤΘΔΒΟΠΕ 
νγπῖοἩ Ἱπάασθά 1ου Ῥαγοηίς {ο οοηδίση Ἠθυ ο Ἠϊπι απο 
Ἠϊπιβε]{ {ο αεοορῦ Ἠθυ 45 α νηῖθ {τοτα αίγ Παπάς. «Α 
ΡΕΙ5ΟΗ, Υ/11056 οἀιιοαίῖοη Ἠαά Ῥθεη Βο οοπΏπεά α5 γε 
πανο εἰαΐθά, πασ]ῦ νηζἩ ἀταπιαθῖο Ῥτοργίείγ Ῥο Ῥαϊηῖος 
γαΐ]ιος ἃ5 α Ἰδίοπογ ἴπαη α Ῥατίακος ἵπ 8 4δοοιτβθ 
πνΏ]ο] ΤαΏ προΠ. ἑορῖος οἱ 05 Ἰάπά, ΈΤπο 
᾿αοοογάΙησ]γ Ἠθαχς, Ὀαέ σῖνας πο βἶση ]αῦ {που Ἰιαὰ ενε: 

{ Ἠογ ἐποισ]ῇς.᾽ 

Ἠον Ππβῦαπά Ίιονευεγ Ἠαβδ α Υοιγ υ]]ίπς Ιβύοπογ 
πμα]ο γη] στθαξ ἴαοῦ απά ἀε]ίσαογ Ἡο οπηὔετς 1πίο ε 

σοπετα] οοηβιἀθταζῖοπ οἱ ἴπθ γαΐβοι ἆθίε οἳ πηαἰτὶ 

ΙΟΠΥ, απά {1ο τοβρθοθίνο ἀπίῖες οἱ ιο Παδραπά απ 
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ανήο, απά οἳ ἴλο ρθοα]ίαν νηκάοτα νι νλ]ο] Ἑτον]- 
ἀθποο Ἠας 5Ώαροά απά ογσαπἰδθᾶ ἐλο ἴπνο βθχες {ΟΥ ἴ]ο 

᾿Ῥείίου {ατίπεχαπςς οἳ ἐπεπ, 9-ἀθοίανος- λος. οἆ 

Ίω5 {γαπηεᾷ ἴλο οοηδαὔοη οἳ ΠΙΔΗ..69.85 ἴο Πὖ Πίτα 

{ον οπ(-ἀοος Ὀπείηςβς, αοαπἰς]ίοη α5 γγε]] ας ἀείοπςς, 

πνΝΗΠΟ Πο Ώας πιαάθ ο Ῥοῦυ οἳ Ἠνοπιαπ Ίο αρ]θ {ο 

“σσσα πανάδη] πὰ ἐΠοετείογο Ἠαδ αβδισπεςά Ἠεγ ἵη-άοος 

πο ορἱνάπο-ἰναῦ-ο,.ἔσλχξα] ρΙτ]6 νγου]ά Ὀθ πο 

ἀοἰχϊπισπέ {ο σιαχάἰαηςΗήμ, Ἠβ8. επἀονγεά Ίος σηξ]ι α 

ολα ΙηΘΑΡΙΤΘ οἳ παιδι Όναη ζουγα 

η : ἨΑΓΙΠΠΟΥΥ. Ἄς τπαὮ απά ΨΟΙΙΔΠ, 319 ποῦ ππην 
βείοὰ {ου Ῥοῖ] οἶαςφος οἳ ἁαδίος, ἔἶνου ἰαπὰ ἵπ ποθᾷ οἳ 

απο]. οὔμος, απά απίοῃ απά οοοροταδίοη ἵ5 ὮΥ ἔατ μάς 

Ἰησ]ιοςῦ σοοά ον ορ μν  Η 

Τ]ιο Ἰαβραπά-ρτεοθρύος οοπο]αάθςδ πηἩ Ῥτοροδίπς 
{πο 4πθεπ-06ο, ἵπ αἲ] 155 απα]δ65, αοὐῖνοθ, βοάεηίατγ, 
Ῥαρ]ο απά Ρτϊναϊθ, 45 απ αἀπηϊταῦ]θ οκατηρ]ο οἳ ἴμο 
βροβίίοη νο] 5Ἱοπ]ά Ῥε]οπς ο ο τηϊφίτεςς οἳ 8 
ζαπ]γ. Πο γοιπςσ Ἰαάγ, Ἠούθνατ, Ὕαδ ποῦ πιπο] 

8 Ῥϊαίο οἩπ ἴμο οἴπογ Ἠαπᾶ (Βερ. Υ Ρ. 466 σ, Ῥ. 466 ϱ) 

πηθήπίαίης ἐἶναῦ αἰταϊ]ατῖίγ οἳ ἐταϊπῖηῃ απᾶ {αποῦῖοη ξος ῬοίὮ πηθπ 
Ἀπᾶ ποπιοη ἵς {πο τεἙ] οχᾶςχ οἳ παίατθ, απᾶ ἔ]λαῦ ἴμπο ορροβῖίθ 
Ῥχασίῖορ, ννΏ]οἃ Ιπβὶςί ΟΠ ἃ βεραταίοη οἳ 149 απᾶ {αποβοηβ 

Ῥοΐπθοη ἐλο ϱοχος, {5 αππαίατα]. Απίσζοῦ]ο ἀἱεραίες {ἐς τεᾶ- 
βοπίηρ α]οσεί]ας, ἀθο]ατίτρ να Ναΐατο Ῥτεβοτίρες 8 βεραταΔΙοη 
οἳ Π{ο αππᾶ {αποβίοπβ Ὀεύπθεπ {θ ἔπο βοχοβ---]ιαῖ {1ο τε]αδῖοα 
οξ παᾶη {ο ποπιαπ 16 {]ναί οἱ βαροτίοσΙϐγ απᾶ οοπιτηαπᾶ ΟΠ 9Π6 
βἰὰ6, Ἰπ{οτίοτΙ{Υ απᾶ οὐθάίεποῬ οηἨ ἴπθ οἴμας, Ηχο {ο τθ]αϐ1οη. 

Ῥοΐποθεν {αίμες απιᾶ οἶη]ᾶ, πιαβίοτ απᾶ εἶανο, ἔ]οιρ]ι ση ζι αν ᾱἳ[- 

Ίεχθποο Ίθ65ς ἵπ ἆφστορ--ἔμαῦ νϊτίαο ἵπ τση απᾶ τἰτίπο ἵῃ 8 

ΙΟΤΠΑΠ, 31ο απο ἀβετεπί, Ἱπαροβίηπᾳ ἄΐπειβο οΡ]ραΏοηΒ. 

᾿ἀτοίο Ρϊαίο Υοἱ. τπτ ρ. 225. 
«ο 
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νεγςεᾷ ἵη αρίαγῖθς, απᾶ Ὑ/πεη ἴ]ο Ῥτοροτῦίθς απά ο8Γ68 
οἳ ύή5 Ἱπάαδίτίους Ηθ]ο απίπια] ατο οχρ]αϊηεᾶ {ο Ἰευ 
αὉ οοηβἰάεταῬ]ο Ἰοηπσί]ῃ, β]ιο οχο]αῖπαβ γη απ θγ]- 
ἀεηῖῦ {οεΙῖης οἳ αἶαττη, «απά τηαδύ α]] ἴμοεο ἀἆπίίορ ςλ]1 
Ἡροηπ πηθ{” ἀαίῖες, σνλι]ο]ι 1 προη γοι”, 
τορ]165 ἴμο Ἠαβδραπά, επύθγῖησ Πίο ο γν]οἱθ ΘΟΟΠΟΠΙΥ 
οἳ α ἀγοοῖαἩ Ἰπουφονήξο, αχ. 5ἔσπβῖᾶο νΗξμῖα -ἀσσσθη; {ο 
βοπά {0ο τλμεῖγ Ἰαροαγ 6αοἩ οἳ {16 βογναπίΒ α5 Ἠαγο οαῖ- 
ἀοος. οοοπραΒίοΏβ απά {ο βαρετ]ηίοπἁ {ος ν/ηοςθ 
Ίββοατ5 ἆγε οοηβπες {ο ἴλο Ἠοακα. Ύοα πιαδύ τεσθίνθ 
απά τοσὶβίου ἴπο Ῥτοάαοίς οἱ οισ Ἰοῖηῦ οδίαύε, αΡΡΟΓ- 
ΕΠοπῖπσ Ῥατῦ {ος ἀαΙΥ απἁ οαγεηό πδο απά τπακίησ 
Ῥ'ουΙβίοηπ ο 6αΓΠΟΣ ἴ]μο τοδῦ, 5ο ἴμπαῦ ἴμο οπίσοῖησβ 
«δβηθᾶ Σ0Υ ἃ Υθ6αΣ ἨΙαΥ πού Ὦθ ναρεὰ 1π α πο, 
τι η]. Γατίμου τοβῦ γη γοι ο 5εο ὑμαῦ ἴμο γγοοι, 
νν]ο 15 Ῥτοισ]ό 1πΠ, Ὦθ οοηγετίθἆ Ιπίο ο]ού]ας, πιά 
Όλα πο οοτΏ Ῥο ἵπ Ῥτορεχ βἰαΐθ {ο {αγηΙδ]ι Όχι {απηΙ]Υ 
Να Ῥτουϊβίοη ΚΟ. νῃ ὃ 10--- 96). Το Ῥαρή 
Ἠπίοις πι αἴ]οπορ {ο ἴἨΠοςο Ππ]αποῦονδ; Ῥαῦυ παύινα 
απά 5οχ ΙππηθάϊαῦεΙγ Ῥτθα]ἷς οιί, νἨεη {ο 185 οαΐα- 
Ίοσιαο ο ἀπίίος 15 αἀάθα ἐ]ιαῦ, πνίο]ι ἴλο Ἠαγάςν πιϊπᾶ 
οἳ ου Ἱβδραπά β6εθπηβ ο ἑΠῖπ]ς σν]] »ἰό Ιθαδύ 6αδΥ προη 
Ἰογ----ἴ]θ οαγο οἱ ἴπο ἵπβτγπα απᾶ βἱοἷς, νο οοηβιἀθτίησ 
ἴλο ΙΠΙΠΙΕΏΦ6 ηυΠΙΡΕΣ οἳ βἶανες, οἴύεη οοπιργολεπάεά 
Ἰηπ ιο επιαρ]θηπιεπὺ οἳ α Ὑγοα]ίμν Αἰπεπίαη, πας 
Εγοφιεη{]γ Ίωνα απιοαπθεᾷ 0ο Αα. οοηβΙάεγαὈ]θ παπηροσ”, 
8ο Ἰθὶρ πηο (οά ” 51ο οχο]αῖπας νηζ] α Ῥατάοπαβ]θ 
νιναοϊῦγ 'ὑλαῦ σν]] Ὦο πιγ Ῥ]δαδαπίεςύ {αρδ]ς, 1 οατεξα1 
παταῖπςσ 1ΠΑΥ Όοιο] πο βρτίησς οἳ σταθιάο απά Ἱἵη- 
ογθ856 ο {οπά]ίπερ οί ]ιοθο πο {αἱ αππάος τΙΥ 
στο !) (ὁ ὃτ---δ 40). 

«Τηαυο απο οὔμαι ἁπίῑος, Ίε αἀάς, « νμ]ο]ι Ῥδσσπαθ 

ασγθθδ)]θ, 45 ει Ύοι πιακο απ Ισπογαηῦ β]αγο 1π- 

ὑε]Ισεηῦ απά 8ο ἀοιδίο ἴ]λο να]αο οἱ Ίος Ίαροαγ, απά 

πλου γοι Ίανο 16 ἵπ γοιχ Ροψθς ἴο ἆο σοοᾷ {ο {ποβθ 

9 Ο8. Πα]]οη, Ἠίφἰοίγε ἄε ἵ Εεεϊαυαφε ἄαπε ἵ Απιϊφιωϊιϐ, ο. 2, 

Ρατῖς, 1879, Τοπ1θ τ Ρ. 46, Ρ. 184. 

1 



1ΝΤΠΟΡΟΟΤΙΟΝΥ | κχ] 

πησςέ ἀολα]ιέξα]. ααἳ σλο σοι Κο μασ ως 
"Ῥείίευ ἔἶναη γοις Ἠαδραπά, απ τν ασ 
γοξεᾷ εἸανο, ἨανΙΠς πιο Τρι 

οποις ἴη 01ο απ], ο. αθαυγοᾶ 

Ενα, {ιο οάον  γοι ϱτοῖ, ἔλθ πποτο γοι- νἩ] Ὀθ 

Ἡοποιχθά ἵπ ἴἶλο Ἰοπιθ, βοοογάἶπσ ἂ5 οι ανα ἆἱς- 
οματσοᾶ γοιις ἁπῖο5 6ο τηθ αΏά γοισ ορ (σι. να 

641--ᾱ 19). | 
ΤΗ18 15 χο βαΏείαποο οἳ ἔππα βγοῦ Ρ.. Βοοταΐθς 

παζυτα]Ιγ ἀθείτον {ο Ὦ6 Ἱπζογπιθά Ἑοῦ 15 Ῥεο- 

ἀποσά. Νοθλίπς οοπ]ά Ὀθ ππογθ βαὐἱς[αοίονΥ (0Η. νὴ 

δ]--- 2). ας 

Τ]ο ααρ]οοῦ οἳ 5 πεσῦ Τθεξατο ἵ6 Οχᾶος, )ῦα 

πποβῦ τιδε{α] απά Ῥεαι{α] ὑΠΐης ἴπ. α {1ο νγοτ]ά. 19ο]ο- 

“ππβοΏας ἀείαῖ]ς ἔλο νατῖοις οἰγοατηβίαποθϐ απά ο811865 

Ὦγ νο] α Ἰῑπά οί Ὄοαυα Ιάθεαὶ οἳ ο Ῥθααίγ οἳ 

αγταησοπηθηῦ Ἰαά Ῥεεη σταάπα]]γ ξοβίογοά ἴπ 5 οὖν 

πη]πᾶ. ο Π]αδίιαίος 16 ΡΥ λα τ]ιγέμπαῖσα] πιονοπιθη 6 

οἳ 8η. ΑΤΠΙΥ οἩ ἴλο πιβτοἩ ος ιο Πειά οἳ Ῥαῦΐο; 

οἳ α ϱΏῖρ νηζ]ι 1055 ΤΟΝΓΕΙ5 πιά ῬΡ8δδ6ηΏΦΕΙΡ; α]1 οἱ πΥλ]ο] 

χοααῖτο {πο πιοδύ εχαοῦ οτάεσ {ου Ῥεααγ οἳ οβΠοΙεπογ. 

Ῥϊφοτάεντ, οἩ ἴ]λθ οοηῦτασγ, 15 κο α {4ΓΠΙΘΡ ὙνἨο 

ραίς Ῥατίεγ, πνπενῦ απά Ῥθαης αἰΙ {οσθί]μος απἀ νλο, 

πρι Ἰο παπί α Ώατ]ογ-οακο ος Ὑυλθαίεη Ὀτουά ος 

Ῥι]5ο, πιπεῦ πθοάς Ὀο Ρϊοκίτπς απιά οΠοοδίης Ἰηδεαᾶ ος 

ἑαΐης ἀἰγθοί]γ νγ]αέ Ίο νναπίς. 9 ύταὸ ρεποῖρ]α ἷ5 
ἃ Ῥ]ασο Του ονειγίλῖης απά. «οπθργθ ρα ἰπ. ἱΐ5.Ῥ]ωθθ-: 
απά βεγναπίς 1ηιιδῦ Ὦο ἴαισμό Ὑπεπσθ ο ακο- απά 

"πγἩθτθ {ο ραξ νἨαίουον ἵ5 ποθᾶθά {ου 1δθι π]ίο] θΙεΥ- 
πη]] βοοπ Ίεαγη. Ἠο {ατί]ιες Π]αςίταῦος ὮΥ σνμαῦ Ἰιθ 

οποῬ ΒΑΝ οἩπ οστά α Ἐ]οθηϊοίβη πιετο]λαπί-νοςβε], 



αχὶν ΙΝΤΠΟΡΟόΟΤΙΟΝ, 

ψηθγο Ὦγ α οατο[α] ΘοΟΠΟΤΙΥ οἳ βΡραοθ απᾶ Ὦ} οχαοῦ 
οτάευ α στθαῦ απαπΟῦγ οἳ τῖσσίησ απά νγαγ]]κο αγτηᾶ- 

πηεηῦ απᾶ α 6ατ6ο ΟΕ οοβϐΙγ σοοᾷ5 Ἡθγθο βπασ]γ βἰουγθά 

ΑΥΑΥ η α ρ]αοῬ ποῦ Ίαχσου ἴμαη α ἀῑπῖπο ΤΟΟΠΑ, απά 
ἴ]λε οβΊοσγς οἳ ἴλο 5Π1ρ Ίκπεν ἴμο Ῥ]αςο οἳ θαοἩ ατ{σ]ε | 

5 νγε]] α5 Ἰθ πν]ο ο.η βρο]] Χπονς ἴ]ιο Ἰοῦύοτς ἵπ ἐς 
ΏςΠΙΘ ΟΕ Βοογαΐθ5. ΤἨθ πιαβίες τεπιατκεά Όιαῦ 1η 8 
Βίοτη αὖ 568 {μογο πνου]ά Ὦθ πο ἔἴπιο {ου Ἠαπδίης αγίου 

αηγύμῖησ οαῦ οἱ ἴἶο αγ, {ου σοά ποβίθις απά 

Ῥαπῖφ]ιος ἔ]ιο Ιπάο]θηῦ, Νου 1 β6απιΏ «απ Ππᾶ α Ῥ]αος 

{ου ονοτγἰ]μίπσ απ Ίκθορ 5αοἩ οχηυϊφέο ονάθς ἵπ 9 

νοβδο] (οβθοά αΌοαῦ οἩ {1ο Ὑανοβ, ἴὲ Ὢθγο α ϱτοβῦ. 

5Ίαπιθ {ο ας, 1 1π Ἠοιδες βἰαπάϊπσ οη πο φο]ᾶ θατθ], 

νο 5μου]ά τοῦ ἆο ἐ]θ βαπιθ. Τὸ 15 σοοᾷ {ο Ἠανο α ρ]ασθ 

{ου Ίου, {ος οἸοΐ]θβ, ἔον υοββοῖς, {ον {αρηϊΐξανο, απ - 

Όλετο 19 5οπιοίμῖησ τ]γἰηπαῖσα] 1π βεθῖησ 6γοη ἀἶδμες 
Ῥτοροσ]γ αγταησθᾶ. ΤΠ αγταησειηρηῦ οἱ {ατηϊζαχο 16 

Ίο ἰ]αί οἳ α οἴτοι]αν ολοταδ; ποῦ ΟΠΙΥ {πο οἨοτας. 
10βε]{ 16 α Ῥτεῦῦγ βἰσηέ, Όαῦ πο οἶεωγ 8ρασθ πηλίη 18. 

Ῥοπαξα]. ποιο 1 πο ἀῑ Πο] ἵη ἠπάϊης α Ῥοσκοπ. 
νο πη]] Ίεατη ἴλθ Ῥ]ασθθ απά τεπιεπιρες ο Ῥιῦ θαο]ν 

Ἄμῖπο 1πΠ 16 Ῥτορες Ῥ]αοθ. 16 τοι βεπά α πογναπῦ ου 

{ο Ῥαγο]αδο απγὑλίης ἵπ ἐῑο ππατ]κοῦ, Ἡθ ση] Ίου. 
Ῥτοοσίβε]γ πνποιθ ο ϱο απἆ Άπά 16, Ώθομαβο μετα ἵ6 ο. 

Ῥατου]αν Ῥ]αοϱ {ος ονοειγίμῖησ; Ῥαῦ 1 γοα σο η 

56ατο]ι οἳ α 1ΠΩΠ, 7οι 41θ ποῦ 5ο οργίαϊη ν/πογο ο ρο,. 

Ῥθσαιβο ἴμεγο 6 πο Εχοά Ῥ]ασς {ο αγγαϊῦ Ἠϊπι ἵπ (0Η. 

ντι 6 ὖ--8 29). 
ΤΗ18 γνας ιο «οοοπᾶ Ἰμεούατο, «γγο]]ρ κε βΑΥ5 Βοσταίος, 

εᾳῑᾷ οἷο Ῥτοπαίςο {ο απάργία]κο αἲ] {51 Το Ῥο β1γθ. 

5μο ἁῑά, η πο στοαθοςύ αἱαογ]ῦγ απἁ Ῥοσσεά πιο Το 

«οὐ αροιῦ ραὐδῖπσ ὑπίπσς ἵη οχάου αὖ οπος” (0Η. τα ὃ 1). 



1ΥΤΡΟΡΟΟΤΙΟΝΥ ΧΧΥ 

Τ1ο Παδῦαπά απά πο ἴπεν οχαπηίπθ {οσοίμος ἐπα 
:ΑπταπσεηθαῦΒ-οξ- ιν Ἠοαβο, ἴπ νγ]]ο]ι αγ Παὰ Ῥουπ 

"βεαάϊεά ἀῑεά πιογο ἔμαη-ογπαππεπῦ, "Τενγας υνε]] Όα1]6 {ος οοπι- 

"πστι Ῥοῦ τη Εππππος πα Πίου. Τ]1ογ βτεῦ οο]]θείεά αἲ] 
"νο {ατηϊύαχθ οοππθοῦε πνϊζ] βαογῖβοθΒ; λεν ο ογΏ8- 

 ᾽απθηῖς απά αρρατεὶ {ος {εδάναι ος ΑΥΠΙΟΙΣ, εί - 

οἸοί]θς, Ὑγοπιεπ απά ποπ 5Ἠοες, {πο ἱπιρ]εππεπῖς {ου 

αρ]ηπίης, οοοκίησ αἰεηςῖ], Ῥαὐμίησ-βαγηϊζατο, ἴαῦ]ε- 
ΦαγηΙζατο; απἆ 5οχοά πο Ἠπϊπσς ἔλαῦ Ἱνεγθ {05 6ΥΕΤΥ 

αγ πδο, απ ἔλοδο χοδεγνθᾷ {ου ΟΟΠΙΡΑΏΥ απιά 8ο 0η. 

ἘνετΥ Ἰϊπά οἳ ξατηϊζατο πας Ῥαῦ ἵηπ 1ὔ5 Ῥτορες Ρ]αοε, 

βογναηί5 Ὑεγθ Ῥχορετ]γ Ιπαἰγαοῦεά απά α Ἠοιβε]εερεγ 

βο]οοίες, ν]ιο5ο Ιπίεταδὲ 16 πγαδ πιαᾶθ {ο οπ{ογοθ {πο 

γοσα]αδίοης οἳ ἔἶιο ζαπι]]γ. 15ομοτηασβας ἑαασ]ιό Ἠ15 σν]ζο 
ὑλαῦ οἶιο τααςύ Ὀο πο οχοοι(ῖνο ο/[ῆσον ἵπ ο Ἀομςθ, {ο 

966 ἐμαῦ ἐθ Ίαχνς ατθ επ{ογοεᾶ, ἀπᾶ, Ἠ]κα α. 4πθεῃ, ἷς- 

-υπραῦο ργαῖδθ απά Ὀ]απιθ 45 πογ ατα ἀθεοτνεά (61. τς 
52--419). 

| Τπο γοαΏσ ν{α, Ιπδίεαά οἳ τεδοπ{]πσ 8ΟΤηΘ οἳ {μοβθ 
Ἰπδύτασοης α5 ο {α5ῦ]όά]οας πιοᾶστη Εεπηα]θ νγοα]ά ἆο, 
6τον5 αὐδο]αθε]γ Ἠ1σ]1-παπάεὰ 1π ἐλο οοπίεπηρ]αδίοη. οἱ 
Ἠοεν ἀαίῖος; -απιά ον. πηασηλπἰτωϊόγ 67ο βίαηςς α {ορῦ, 
ΟΗ Ρτοῦαῦ]γ {οτπιθὰ πνΙθ] 1ηαΠΥ οἱ Ἰες οοιΠίτΥ- 
ΝΟΠΊΘΏ ἴ]λθ οηΙγ οοηβο]αξίοη, ἐμαῦ ὑΠοῖτ τοτθά Ἰαδιζς 

αἱ]οφεά. ἸΠαίενετ ἀεστεο οἱ Ῥεαιίγ παῦαγο Ἰαςά οοἹ- 
Έογγες απροη α ἀτεοῖαη ΨΟΠΙΒΗ, 5Ἡθ Ίγαδ ὮΥ πο Π]θαΏΒ τ1η- 
νη]]ης {ο σα] 1π ασῦ {ΟΥ απ 4οοθβοιγ. Τε οαία]οσιαθ 
πυηῖο Ῥ]απίας σἶνος οἱ ἴλο ατίῖδαης νο οοπύτΙραεὰ 
{ο ἴῑιθ οοπαρ]είο αἀοτητηεπύ οἳ α ἀτοοῖαπ ]α4γ οἳ {αβΏ1οη, 
απά ἴ]ια Ιςύ οἳ αγίῖσ]αες, νγλ]ο]ι νγοτο {ο Ὦο {ουπά αἲ α 
Ἰαάγ”5 ἰοϊ]ουίθ, αοοοτάῖηπςσ ἴο α Γτασππεπύ οἳ ἴ]ο ρτθαί 
οοτηῖο ροεῦ οἱ Α]εηβ’', ατθ {οτπηϊάαβρ]θ εποτσ]. 15ο]ο- 
πιασλαβ’ Ὀγίάθ ἆοος πούῦ αρρεαχ {ο Ἠατο Όεεπ Ί65ς σι1]έγ 

10 Τηρθεπιορη. π αρ. Ῥο]]πο. ντ 9ὔ. 



Χχν] ΙΥΠΠΟΡΟΟΤΙΟΝ 

ΟΏ {]θβο Ῥοϊπίς λατ Ίον παϊσἩῬοατς, Ἠσν Ἠαβθαπα, 
ἵο 1186 Ἠϊ5 ΟΥ ΘΧΡΓΘΡΡΙΟΠΒ, Ἰιπά {οαπᾶ Ίαν ἀαιαροά 
ψηζ] τηιοἩ. 7αγά ΄ "ο τηα]ο Ίου αρρεαχ νη]θου ἔἶιαη ο] 
τθἙ]]γ γγαδ,) απ νηζ τωαοὮ ο1ἱ(ο ΄ νο πηα]κο Ἠευ αρρθαχ 
τθάάοχ λατ 9ο τθα]]γ γναβ’; απά α5 α Ῥοαιίγ 1π ἄπγοθορ 
γ/α5 ἴλθ ηιογθ ντα]παθ]θ {ου Ῥεΐπσ οἨη α Ίαγσθ βοα]θ”'. β]ιθ 
Ἰαά αἀάεὰ ῦο {Ίιορο αὈοπηϊπαίοης α ραῖν οἱ Ἠϊρ]-]Πθο]οὰ 
βμοοθ5, ΄ὑμαῦ 5Ἠο παϊσηῦ αρρεατ {α]]εν (λατ 5Ἀθ τοα]]γ 
ναδ’. Έτοπι ἴμο ἀοοΙ]ῦγ ννη]ο]ι ἐ]Ις οχθπιρΙαΥΥ νΥΟΠΙΒΏ. 
ηα5 ἀἱδρ]αγοά οἩ πιογθ ἱπιρογίαπί Ροϊηίς, 16 πιαγ θαβῖ]γ 
ρα Ῥε]ϊενεά ἐλμαῦ αΊιο ννας ποῦ Ιπν]ποίθ]θ ονεη {πι (λῖς:---- 
Ἰου α]αταίίοη οἳ ἴ]ιο Ῥτασῦϊορ γγα5 Ιπάεθά αἱπιοδῦ ἐῑιο 
Ἰπιπηθάϊαίθ τεβα]ῦ οἳ α Ῥτορεγ οχροβίθοη οἱ 156 Ῥεγ- 
π]ρϊοἈδηθςς, 105 ἀἰβιπσοπαοιδπθος απά 105 Θ48ΙΠ6ΡΘ οἱ 
ἀρθεοίίοπν (01. κὃ 2---δ 9). 

Ίβοϊοππαο]νας οοπο]αἆθς σηζ] αἰνῖπσ αἀνῖορ {ο μ 

Ἠν1{θ, ουν 5Ώθ πιαΥ Ὀεδῦ 6οοπτο α {γρ απά θα] 

οοτηρ]θχῖοη: 86 β]ιοι]ά ανοῖἆ α 5οἀεπίαιγ Πο; ἴ]α 

αοθῖνο απά {αἴ θέα] ἀἴδοματσε οἳ εν ἀπίίθς ἵπ βαρογ- 

Ἰηθοπαϊηρ ου Ποιδε]ιο]ά νγου]ά αβοτά Ίευ απαρ]θ Ὀος1]γ 

οχοτοίδθ απά αὖ ἴ]θ Ρ4Π1Θ πηρ πΊογθ οΗοοίαα]]γ 5εοιτο 

ἴλο οδῦεεπι απἆ οοηβάεποῬ οἳ Ίου Ἠαδύαπιά ἴλαπ ϱλονγ]- 

885 1η αΡρατεὶ ος α5ειιηθά ἀῑσπίέγ οἳ πιαπποτ (5 10--- 
6 19). 

Βουγαΐθβ αἀτηῖῦς ἐλαῦ α]] Ίο ας Ἰθατά οἳ 15ο]ιο- 

ἹηαοΏις’ νζο 16 νου Ῥ]δαδαπῦ απά Πϊσ]]γ ογθάΙαὈ]α 
Ροῦμ!”, 

11 Αγὶα[οῦ, 9 τΏοῦ. το, δ. 

13 Τ{ ἆοεβ πού Ἀρρεαχ ἐλαῦ πό ατο πού οοπβϊἰᾶστοᾶ απα]Ιῇ- 

οβ 1ος 1η ϱ πιαττ]οᾷ Ιπᾶγ οἳ ἴπο πρρου οἶαβς, Ῥτθβίάΐπα αἲ Ἡθυ-- 

Ἠπβραπά”5 {αῦ]ο, τεοαϊνίηρ Ἠϊ8 σαεβῖς, οΥ επ]νοπίπρ ὮΥ Ἠοχ οοἩ- 

νεχβαδίοη 15 Ίουτς οἳ ἀοπιθείῖο τοβσοτηεη 6, επ{οτοᾶ 1π ἐ1πθ ρΗῖ- 
1οβορΏετ’5 οβϊπιαίο οἳ α πηοᾶςε] νή[θ. Βοοταΐος, 1κθ Ῥογίοῖος, 
οοπ]ᾷ αοοοχᾶἰπᾳ ἴο Χθπορποη αρρτεοῖαίο {θπηα]θ ποοοπιρ]Ιε]ι- 

πιεηύ ἵῃ 8η Αρραρία ος  ΤΠοοᾶσοία, Ῥαῦ πας ποῦ, 1ο Ῥοτίο]ας, 

|) 



κα 
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Ἠο ποχέ νηῖκ]ιος {ο Ῥο Ιπέογπιθά πν]λαῦ ἐἶο παίατο οἳ 

Ίβομοπιασλαβ) οὗ οοσαραδίοης 15, ὑλαῦ Ἠο Ἠας «οπ1θ 6ο 

"Ὢ6 ὑιοασ]ᾗῦ 5ο ἨϊσαΙγ οἳ ὮΥν αἲ; πνΊθγεαρου 15ο]ο- 
πηασοµας ἀρθβοιῖοαςῬ Ἰουγ, 5ἴπορῬ πο σοᾷς Ἠανο οοπηθοῦοἁ 
Ἰαρρίποςς νηθ] ο ῬοχίοτππαποῬ οἱ ἀπαζίος απά ἴμεβο 
ασαϊπ τοφαῖτθ ἴ]λο Πσ]ᾗῦ οἩ Κπον]εάσο, Ἰθ ορεΏ5 ἴμο 
Ἰαῦοιτ οἳ α ἆαγ ὮΥ αδξῖησ πο Ῥ]εδεῖης οἱ ΄Πεαναῃ 
Ἄροη αἲ] Ἠ]5 ΡατροβθΒ απ Ῥταγίης ἔου θα] ύ], δὐτεπσί], 
ἀπά ῬτοδβροσΙόγ, {ος α σοοᾷ ΄παπηθ απποηΏς ἴ]ο οἴδίσεηῃς, 

απά 5αοσθ55 ἴπ υγοτ]ά]γ αβαῖτς (ΟΗ. χι δ|---ὃ 9). 

Ἠαν]ῖης τῖδοπ εατ]γ εποισ] 6ο Επά Ῥεορίο αὖ Ἠοπης, 
Ἡθ πηα]ος Ἠῖς Ὀαδίπεςς ν]ςιῦ ἵπ ἴ]ο οἱὔγ, οοπαὈΙηίης 
εχετοῖδο απἆ Ῥτοβῦ, ΤΕ πο αβαϊτς ἀεαῖτπ Ἠἶπα ἴπ ου, 
Ἀθ 5επά5 Ἠϊ9 ους οαῦ Πίο ο οοαπῦσγ ΡΥ α βεγναπύ 
απά να] μεν Ἠήπηδε]ξ; απά Πανῖης Ιπδρεοῦεά ο 
νοτ]ς σοῖπσ οη αὖ ἴ]ο {αγπῃ, Ἠθ πποιηῦ5 195 Που5θ απά 
ἴαες ο ταρὶ σα11οΡ, ποῦ τηϊπάϊῖπς ναί] 10 ἶ5 αρ ΜΗ 
ος ἆοπη, Ἱεαρίτπς ουεν ἀῑῑο]ες απ ὕγεπομες, ]α5ῦ α5 Ἰθ 
νγοι]ά Ἠανο ἆοπο ἵπ σαν. ΤΠεη Ἰθ σἶνες 5 Ίουβδο τρ 
ἴο {πο 5ετναηέ, Ὑα]]κς Ἠοπιθ {ο α Ισ Ῥτοα]κ{αςδῦ, απ 
ἀθνοῦθΒβ ο ἆαγ {ο Ιπίετοοαχδο νηθ Γπεπάς, παῖδοε]- 
Ίαπθοις Ρηδίηςςς, απά ἀἱδοματσος {1ο οἶνΙ] ἀπζῖος ν]ῖο]ι 
Ῥε]οπςσ ο 6υνεεγ Αἰλοπῖαπ οἱθίπεη, ο 5αΥ ποϊλίπσ οἳ 
Ἠεατίης απἀ αἁ]ακίίτῃς ἴπο οοπη] ]αἶπῦς οἳ βεγναπίς, 
τθοοποίΗπσ 4ἱειθησθς απ]οηςσ Σ]επάς, οπάθεανουτῖησ {ο 
οοπνΙηοθ ἴπθια ἴ]λαῦ 16 15 πηαο] Ῥούίοι ο Ὦο ἠεπᾶς | 
ὔναν αμήν απά ἀῑδοιβείησ ἴπθ οοπάιοῦ οἱ ραῦ]ο 
πηθηὁς έαπά βοπιθέίπιος᾽, Ἡθ βα”5, /Ι απ ἔακοη {ο {εδ]ς) 
απά Ρα οη τι τα] Ὦγ την νη1ρ’.---ἔΑπά Ἠου ἆο γοά 
δεῦ οἩ ἵη ἴλλο ἀε[εποο Ἰ-----Ἠ Ποπ 16 15 {ος πΙΥ Ιπθθγθβύ 

αϊτο {ο ἡ]αῖτ να]πο ἵπ α νἰγίποας Αἰποπῖαπ ]4ᾷγ. Ματα, Ογέείσαϊ 
Ἠ]κι. οἱ ἄτεεῖ 1Η1. ν ρ. 464. 

19 ΤἨϊς 198 ἐ]μθ Ιπίογρτοείαίοη πγμῖοὮ ῬτοἙ, Ἐε]έοη Τ,οσἔιγθδ ΟΠ. 
ὤπεεεετρ. 568 αξίας Ἐτοϊίοηβασ]ᾗ Ῥαΐς προη {1θ Ῥαββασο; Τήποκο 
Οήη]κα ἐ]ιαῦ {ιο Ιπέργρο]αξου Ία5 ΌθοἨ ΏαβδΥ Ἠθτο απᾶ οσραησε5 

{1ο ν]οῖο οἳ δ 24 5 Ἱτο]εναπί, Ο8. Ῥεῖου η. 10. 
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{ο {ο]] ἐν ἐγαίἩ, Ῥτοῦῦγ πνο]] ; Ῥαΐ, νΊιοη ιο οοηίτατγ, 
ΒοογαίθΒ, 1 οαπποῦ 1ηα]θ ἴ]θ ΥΥΟΙΡΟ ἂρρθασ {ιο Ῥοίίος 
1888ΟΠ᾽ (ΟΗ, χι ὃ 14---ὃ 25). 

Ῥαφείπσ οἩ {ο ἰθο αστιοα]ύατα] Ῥταπο] οἳ 15 ϱαῦ- 

Ἰθοῦ, Τ6εμοπιασβας οπ]οίπς Πγδύ ἴλο ορύαϊπῖπς α. ϱοοᾷ 
Ἰαπά-εἰουνατά, 45 Ὀεῖπςσ ο ο {ανπι νλαῦ α σοοᾷ γη 

ἵβ {ο ἐ]ιο Ἀοιδθ. Ἠο οοηδΙάθ;ς 16 11οΓ6 βαδἱβξασϐοσγ {0Υ 
α Ἰαπά]οτά {ο ἰπαίπ 15 ον βογατά ἨήτηραϊΕ ἴατ ο 

-Ῥαγ οπθ ΨΊο ας θε ἐταῖποά ὮΥ αποΐἈοτ, Τ]ετο αὖθ 

υλ]οὰ Ίο πηιδῦ Ὀθ απσλῦ: (1) {ο Ὦδ ἀονοίεά {ο 15 
λ Ώνο αα]16ΐ68, 119 5475, θε5οηὔἶα] {ο πια]κο α ροοᾶ φἰθυγαχά, 

λ 
ι 

:ππαδέοτ’5 Ιπέογοςῦς; (9) ἴο ο οαγοξα] απά ραϊηρίακίπα; 

(9) {ο Ἠαγνο Ρνασϊσα] κπονν]οάσο οἳ π]αῦ ποοάς ἴο Ῥο 

Ιοπ18; (4) {ο Ῥοββοβθ οαραοΙῦγ Του οοπιπιαπὰ απᾶά πα 

Ῥοψος οἱ βοοπτίης Πεανῦγ οροάίεπορ {γοπι 18 βὈογς]- 

Ἄαΐο5; (6) {ο τεδρεοῦ Ἰῖ5 τηαδίογ΄5 Ῥγορογίγ απά {ο Ὄο 
Ἠοποςῦ {π αἲ] 5 ἆθα]πσ. Ίπ ἴλο πιαπασεπιοηῦ οἳ 

Ίαροιτους ΙοπΙθΏοΥ 15 επ]οίηοά α5 Ῥτε[οταβ]ο ἴο Παγ]ι- 

ηθΒ», τοναγᾷ {ου σοοὰ οοπἀποῦ 45 1ποτθ εΠεοίαα] ἴλαπ 

βονοτῖῦγ ασαἰηςῦ οβοπάστβ, απ {ο πεεά οἳ Ῥεγεοπα] 

αοζῖνο φπρογνίδῖοη οἩ μα Ῥατί ο {πο πιαβίας, απά οἳ 
λ βοὐέῖησ α σοοᾷ οχατηΡρ]θ οξ σ.γο απά ν]σί]απορ ἶ5 5ἰτοπσ]γ 

ἱαϊκίοᾶ οἩ (0Η. χἩ 6 ὃ----ΟΙ. ιν). 
Τη ταρΙγ {ο ΒοογαῦοΒ᾽ τειοδύ ζογ 89116 Ῥτασίίοα] 

Ίθβδοις 1Ώ αστοι]ατο, 15οΠοπιασβας ροῖηῦς ουῦ ὑλαῦ 16 
6 ὮΥ πο πθαΠ5 α ἀἰβιοα]6 ατύ {ο οὈίαΙϊπ α Κπογγ]εάσο 
ο; 16 Ία5 πο φθονοῖς {ο Ῥο ]εα]οι5 ο, 5 50 ΠΙάΠΥ ἰγαάθρ 

Ἰανο, Ὀαὐ 1015 Παπζάαπηεπία] Ῥτϊποῖρ]ε6 απἆ Ῥγοσεβδθς αὖθ 

ΟΡΘΗ {ο ΟΠΊΠΙΟΠ οὈβογναδίοη απά τηαγ θαβῖ]γ Ῥο Ἰεασπες, 
Ἠο Ῥτογες ο Βοοταίες ἵπ α Ταπ]ίαγ απά οο]]οαπῖα] 

ΤΙΞΏΠΘΣ 13 ἐ]ναῦ Ἱιε]ςηουνς αἰτεαάγ 5οπιθύμΙησαροταῦ αστίου]- 

14 ΟΕ, ο. κιςσ 8 16. 
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ἑατα] ορογαὔΙοἩ5, 5 αροταῦ ἴ]ιο αρΜὐιιάο οἱ ἀῑπεγεπό βοῖ]5 

ξου ἀῑγεγοπῦ ργοάποί5; αΌοιῦ ἴ]ο πιοῦῃοάς απιά 6686ΟΠΒ οί 

βονΊπο απά πο απαπΏίγ οἳ 5δεοά αοοοτάϊηπσ 6ο ἴπο 

ναγγίησ οοπάϊους οἳ βοῖ]; απἀ αΏοιαῦ ο πιοάςῬς οἱ 

-πθαρίπα, ἐλγοβλίης απιά πΙηπογησ (ΟΝ. αυ---ΟΗ. χυπ). 

Τηθ αστιοι]ζιγα] οοπηπηεηζατῖθ5 4τθ, α5 ἍΤατα οἳ- 
ΒΘΓΥΕ5, Ίο. οορίοιδΙΥγ ἀείαι]εά ἴἶλαη ἴμοδο ἀενοίθά {ο 
ἀοπιθείϊο ΘΟΟΠΟΠΙΥ οὗ Ἱουβεκοεερῖησ 1η ἴμο ΏΓΟΡΕΓ 86ΗΡ8. 
Νο ἀϊδποβίοηι 18 πιαάο Ῥεύνγεεπ ιο ἀῑπετοπυ Ἰῑπάς οἱ 
οα]ύατο αἀαρῦθά {ο ἀῑβετεπό βρεοῖθ» οἱ σταῖη, ος ἴο 
ἴλοδθ Ώιππετοας οἴμου γεσοίαβ]ο5, νγηῖο]ι πει αβδαγεᾶ]ν 
45 που, Σογπιοά α Ίαγσο Ῥτορογδίου οἱ ο βαπι {οία] 
οἳ αστ]οπ]ύαταὶ Ῥτοάισς ἵπ Βοπίπετη Έπτορο. Τ]ο 
ἀϊτοσίίοπβ α5 ο Ῥ]οπσ]ήτπς, 5οἵΊης, τεαρίησ, ὧο. αγ 
σἴνεη ἵπ ἴλο ασστεσαΐθ, πν]ύοαῦ ἀἰκποίίοη οἳ {ο 
ἀῑπενεπό 5εά5οΠ5 οἨ πηοάθΒ, αἀαρίαᾶ {ο ἀῑοτεπί Κῑπά 
οἳ ρτοάιςσθ. λπεαῦ απά Ραχ]οΥ 8Ίοπθ αγθ ππεηΡΙοηες ; 
πούμῖης 15 δαῖά οἱ Ίεη{1]β, πη]]]οῦ, ΏθαἨς, Ῥα85ο, Ἡοωρ. 
Ας 0] οἱ βπεερ-ΠιιδραπάτΥ, ιο σον ος ἔ]ιο ἀαἴτγ. 
Ίνο τοεπιατ]ς5 οσοας οἩ ἴμθ εενετα] ΚῑπάΣδ ο{ αστιοα]ζπτα] 
Ππρ]επιεηπί»,. Μαπιτο 15 ππθηΙοπθᾷ 5 α πεΟθβΡαΣΥ αἷά 
{ο στοψἩ; Ῥαῦ πο ἀἰτεσοβοηδ αγ σἶνει {ο ἴλο πιοᾶθ 
οἳ 105 αρρ]ιοαϊοη {ο ἀλετεπόῦ 5ο1]5 ος ϱΥΟΡΒ. 

Τηο τα]ες ον Ῥ]αηίϊπς ἴπο Ῥτϊποῖρα] Εγαῖὸ έτοες, 

ο1ϊνος, Άσ-ίγοες απά νἰπθς, αἲθ ΊΠΟΥΘ βρθοῖῄο, ετο 

ασαϊη ἴμο 4Ώβ1γεν ο Βοογαΐθς, βπουίησ ὑ]λαῦ 5 οἶνῃ 

ΟΟΠΊΙΠΟΠ. 8Β6Ἠ86 απά οὐδεγναίοη ο ἴπο τηείμοςς η απο 

πηαάθο αρ Του αΠΥ Ἰαο]ς ο{ {εο]ηῖσα] ΙπδίγασοῦίοἨ, 60Υ- 

χοροταίο ἴ]λα οτἰσίπα] Ῥοδϊθίοτ οξ 15δοποπασμας ἴλπαί 

αστοπ]ύατο ἶ5 ποῦ α τερα]δίνο ος ἀβοα]6 ϱαΏ]οοῦ, Ῥιῦ 

οπθ Ὑ]Ιο] ΑΠΥ τση ο οτάίπατγ ΙΠπύε]]σεηποῬ ΤΙΔΥ 

τθααΙ]γ αοφαῖτο α Κποπ]εάσο οἱ (Οἱ. χιχ). ῥῬοοταίεΒ 

6ΣχΡγ68565 5 5αγριῖ5ο ἐλαῦ, ποὐπΙςηδίαπάῖπσ ἴμο {α- 

οἵ 10 νο πν]]οὮ 16 15 Ἰοαχποᾶ, ιο Ῥτασίίοο οἳ αστ]- 
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οπ]ἴτιγο α]ιοι]ά οχΠΙΡΙ6 βποῖι αἰτ]]κίπσ]γ ἀϊῆογοπέ τοβι]15, 

ἐ]ιαῦ, πνἩ]]ο 8οπηθ {ΥΠΙΘΥΡ Ώθοοπιθ τἰο]ι, οὔλθις τοπιαῖη 1Π. 

οχίγαπιθ Ρογοεύγ. 15δο]οππασλας τερ]ῖος ὑλαῦ ἆίσοπος 

γαἴ16Υ Ίνα Ῥγασίῖσα] β]ς111 15 ἴ]ιο βοογεῦ οἱ ἔγαθ ΒΙΙΟΦΘΒΒ 
ἵη ἔαγπήης; απά Ἠθ Ῥτουθθάς {ο Π]]αβίταίο Ἠϊ5 Ῥοβίδίοη. 

Ὦγ β6Υογα] Ιηδίαποθ» ος ποσ]ῖσεποῬ απἆ Ιπάϊβετεποθ 

(σι. ας 5 ]--- ὄ, 5 10--5 21), οὐβογνίησ επ ῥαβεαπί 
Όναῦ ὑλθ βαπιο (γαζ] Ἠο]άς σοοά οξ παϊ]έαγγ ορεγαθίοηβ 

Ἡ ν/ηΙοὮ 6αοοθΏ ἀεροπάς 656 προῃ ἑαοίίσα] ἱΚπον]οάσο 

ἔμαη προη. οἰτοαπιβροσίῖοπ ὁ (5 6--- 9). 
18ο]ιοπιασΏια5 ἔποπ απιοίθς {1ο οα5ο οἱ 5 οἵγη {αΐλμου 

85 αΏ Ἰηβίαπος ο{ νι]αῦ τοδα]ϐ8 τηαΥ ὃο ασπϊονας 1π Ῥιδί- 
ηθςς ὮΥ ἀθἰογπιϊπα οι απά 6ΠΘΓΡΥ, απᾶ Ίο εκρ]αῖης Ἠουγ 

ψηέποιῦ αἩπγ Ἱηβίτασίῖοη Ἠθ Ἰαά Ιπάα]σοά 15 παῦατα] 

{οπάποςς Τον αστιοι]έαγο απἆ Ίονο οἳ ννοχ]ς, απἆ αὖ ἴλο 

Β8ΊΏθΘ πιο αἀάθά {ο 15 Ιποοππθ ὮΥ ]πάϊοίοας ερθοι]α- 

Ώοης 1π {πο Ῥιαγο]ιαδο οἳ Ρ]οῦ5 οἱ πναδῦθ Ἰαπά, ἵπ ογάαΥ 

ὑπαῦ Ίο πιῖσ]ᾗύ τοο]αῖπι απά ΙπΙρΥουθ ἴλοαπι ὮΥ οα]ῖ- 
ναῦῖοη αηά ἴμεη τοδα]] (Πετα αὖ α Ῥτοβύ (Οµ. κκ 22--- 
8 26). 

Βοογαῦος οοπο]αάος Ὦγ οοπσταθα]αίίηπς Τ5ο]μοπιασμαβ 

οἩ Π15 5ασοεββ{α] νιηαϊσαθίοη ο {μα πιν]ζ5 οἳ ασγ]οα]θατο 

85 ο Ῥατευϊῦ. Ίβδοποπιασλας τερ]]ες ὑλαῦ 1Π ονοτΥ 5οτῦ οἳ 
αοὐϊνΙθγ απἆ οδρεοία]]γ ἵπ αρτιοα]έατο 10 ἶ5 ιο απα10γ οἳ 

αρῦποαςς Τογ οοπιπ]απ νγ]]ῖο]ι οοπςϊθα{θς ἴἶιο ομ]οξ ἀῑ[αι- 

6ησθ Ῥεύνψεοη οηθ Π]απ απά αποίμογ; απά Ἡο α]]αβίγαῦος 

15 Τήπο]ο ἐλ]η]ςς 16 Ἱπιρτοραδβ]ο ἐῑλαί Χοη. Ἰπίογροβοᾶ {ποβα 

Ἰποοηρτποαβ απᾶ πηϊδρ]αοθᾶ τοπιαχ]β αροη πι ίατγ 61γοτβ οἳ 

οοπᾶποί απᾶ Ιαάρπιεηί, απᾶ αβοτῖθθς {]εῖτ Ιπβογβῖοη {ο {πο 5πῥ- 

Ῥοβαᾶ Ιπίεγρο]αίος οἳ ο βἰπηῖ]αχ Ῥαββᾶρο ἵη οἩ. ντ 4-7. Χεῃ., 

Ἠθ Ρα75, Ίιαβ ἰτοαίθᾶ {1ο βαπιο {θπαθ Ποτθ {λογοιρΏ]γ ἵπ Ο5τ. 1 
6, 49 νήηιοτο 19 15 ποῦ οαί οἳ ρ]αοθ, 
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Ἰὴ6 Ῥοβϊεῖοπ Ὦγ ἴλμο ἀβετοπί Ῥεμανίοιν απά ἀλπεγεπό 
Ἱπβασηςσο οἳ ΟΙΠΩΠΙΒΠΙάΘΤ5 οη ]απᾶά απἆ αὖ 5εα, αοοογάῖπς 

α5 ἴλογ οαΏ οἳ οαηποῦ 1ηβδρίτο ἐ]ιαῖς βαρογάἴπαῦες νηζ 

, ἀθείτο {ο ἆο ἰιαῖν ἀπίγ. Ἐπό ἴλο ρονεχ οἳ τα]ῖησ 

ουοχ οἴμεις πυ]λοαξ οβετῖησ απγ γΙοἱθησθ ἴο {]αίγ 

ΙΠΟΠΠαΔΙΟΠ5, Ἠθ 8475, {5 α. ἀῑνῖπο σ][ὲ, ποῦ {ο Ῥο ασαπῖτοά 

νλλοαῦ Ιπθε]]θοίια] απά πιογα] ἐταιπῖης, ὙΝΠοτθαξ ΟΙ 

ἐἶο οἴμον Ἠαπά 16 15 ἴλο στοαῖεςύ ἑογπιεηῦ ἴο 6ΟΥΕΤΠ 

ἴιο ἀῑδαβοσίεά ος τοίτασίοιγ (0Η. κχι). 

«Της ϱἰγ]θ), 8475 ἍΠατο, «ἵπ {ο πποτθ Ῥτασἰῖσαϊ 

Ῥατίς ο ἴλο ἀῑα]οσιθ 15 οοπαῖδο απά ἴο ἴ]ο ῬατροῬ, 

Ῥαῦ αὖ ὧππθο ποῦ {ορ {γοπι ἴπεα οἸατασίετίδίίο ἀ1βαςε- 

πο οἳ Βοοταίξῖο ἀἰα]οοίίο. Τ]1ο οκοατδῖοης οη ἴ]ο 

Ῥογείαη βγρίοτη οἳ αστίοπ]ἑατα]ὶ Ῥο]ίογ, απᾶ οἳ νθ 

οἸαγασίαος απάἁ ἀθαί] οἱ πε γοιησεν ΟΥΣ5, ατο ππάπθ 

εκογ6βοθΏοο5 οἩ ἴ]θ ἰεχῦ οί ο ε]οτύ ἀϊάαοῦίο 6887. ΤΠ 

ἴλλο οπο ]α5ῦ πιοηί]οποᾶ, Χ6πορβοῃ Ιπα]γεοί]γ ἆθβοτῖρες 

ἐ]ς ἀἰα]οσαθ α5 Ἰε]ά, ο {εἴσηοά Ὦγ Ἠϊπι {ο Ἰανο Ῥθεπ 

Ἰο]ᾶ, ἵπ ἴπθ Ιπίεγνα] Ῥείνγεεη ιο ἀθαῖ]ι οἱ 15 Ῥογβίατ 

Ραΐτου, 1π Βορῦ. 401 Ῥ.ο, απᾶ ἴλαῦ οἱ Βοογαίες ἵη ΄ππο 

999 Ἐ.ο. Ἠο Ίαςδ Όθ6εη συ] ἰ]ετείοτο εἶδ]ει οἱ ἃ 

Ῥ]απάςτ, οἵἨ πιοΥθ ρτοῦαδΙγ Ῥετ]ιαρ» ο{ α να] {α] Ἠοεηςο, 

ἵη τεργοπεηθίησ Ἠήπαδε]{ α5 Ῥτοδεηπὸ οἨ {]θ οοσβδῖοἩ. 

ΑἉγατύ {οπι ἴπο σεπετα] οπἰάσποο ἴπαῦ 118 τεύατη Το 

Α{ΠοηΡ αἴίτογ Ἡϊ5 Τητασίαη οαπαραῖση Ίνας Ῥτεγεηθεᾶ ὮΥ 

5 Ῥαπ]κμπιθηΐ, Ἡ]5 ἰγαπςίαυ οἱ ἐπε Ογτείαη ΑΥΤΑΥ ΤΓΟΠΧ 

ἔο 56γν]οο οἱ Βοπί]μες {ο ἴμαῦ οἳ ΤἩπιῦτου, ἀῑά ποῦ 

ἴα]κο Ῥ]ασο 111] ο ΒΙΠΙΤΩΘΥ, ΟΥ αὖ βοοποςίῦ, ἴμθ βργῖησ 

οἳ ἴλοθ γοαχ Ρ.ο. 999. 10 15 Ππιροβδῖρ]ο {πεγθίοτο, 6Υευ 

16 Τήπο]ο οοπβΙᾶθιβ {ια ἴ]ιο ἄϊα]οραο οπᾶᾷς νηϊἩ οἩ. ΣΣ, 
τορατᾶϊηςρ {ο π]οῖο οἳ οἸαρίες κχι 5 Ῥοττοπεά ἔτοπι {πο 
Οφτορ8οᾶία (τ 6, 20, 21/ τῃ 1, 20, 26: τ 1, ϐ). 
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Ἠαά Ἡο τονἰδιθοᾷ Α]εηβ ἵη πιο {ο Ἠανο {ουπά Ἠ18 

πηαφῦογ α1ϊνθ, ἰιαῦ ο οοιπ]ἀ Ἠανο ζοαπά Ἠϊπι {9εΙΥ 

{οΠοψίης Ἠϊδ οἱἷά Ῥατβαϊῦ,. Ἴϊο ἴταοῦ οοπίαϊΙη5 ηο 

Σατίμος ἁαΐα ἔοτ ]αάσίης οἳ ἔ]ιο πιο οἳ 155 οοπηροβῖ{1οη.᾽ 
Έμουο οαπ Ὦθ Ηδίιο ἀοιδὸ ὑ]αῦ ἐἶιο Οοσοποποΐοιι8 

ἵδ ο σοπαῖηο νοτ]ς οἳ Χεπορλοῦ, 16 γνας τοπάστοᾶ ὮΥ 
Οἵοστο Ιπίο Παδίι απ {νασπιθηῖς ο ἐπ] ἐγαηρ]αβίοπ. 

Ἰανο Όθεη Ῥτεδετνοᾶ Ὦγ Οο]απιο]]. {π πο ΧΙΟ] απιἁ 

ΧΠΙΙ ἘῬοο]ςς οἳ Πῖ5 ο Ίτο Ἰνωδέίσα, αἲἱ οἳ νλ]οῖι 1 Ίανο 
ἱγαηκογ]ρεά 1Π πο Ὠοίο αροη πο βογοτα] Ῥᾶδδασες 

ἰχαηβ]αύθά, Ίο Ἰανο ἴ]ο αἀάτθίοπα] {αβθΙπιοηγ Τη 198 

Ίβνοαιχ οἱ ΕΠΙ]οἆθπιας), απ Ἡρίουτεαι ΡΙΙΙΟΡΟΡΊΟΥ, 

1 Ῥ]Ι]οάθπιἁβ, α παθῖτο οἳ αάατα ἵπ Βγτία, πας α 4ἱβ- 

οἴρ]ο οἳ Ζεποη (Βίταρο αν 2, 29). Οἴοετο βρε8]5 οἳ Ἠϊπι (ος. 

1η ΕΙ. 28, 06) ἵη ἴπο Ἠϊσ]ιαβί ἴετπαβ 88 ΌεΥ6 Ἰιαπιαπις αηᾶ (4ε ἄπ. 

1 95, 119) α8 ἴπίεγ ορἱίπιο εὖ ἀοοιϊβείπιο Ἰιοπιῖπεν. Ἠθ 8478 

ἴπαῦ Ὡς παβ ἃ ΊΊ8η οἳ οἶοσαηποῬ απᾶ ἰαβίο απᾶ ἀἰξεπραϊς]αοᾶ 

Ἰη Πἐοταίατο α8 πε] α5 ΤΠΙΙΟΡΟΡΗΥ (η Ῥϊδου. 29, το ποπ 

Ῥ]οβορ]ιία δοζιπι 5ο εἰίαπι οοἰογῖς εἰιᾶϊίθ, «ιιαε Ίετε ΠΗρίοιγεο 

πιεθίερενο ἀῑσιιπέ, Ῥεγροϊίέιδ ; Ῥοεπια Όθγο }αεῖέ Μία Γεδίῖυιωπι, ία 

οοπεϊπιπιπι, ἑία εἴε(απβ, πε]ίῖ ὲ Πενὶ ροδδῖί ατφιωίιθ). Ἡοτασθ 

θἱεο (Βαΐ.τ 2, 121) τείατ {ο Ἠϊ5 Ῥοθπῃβ, απᾶᾷ {πετο 3τθ 94 ερί- 
ρτατηβ αβοτ]ροᾷ {ο Ἠϊπα 1Π ἴμθ ἁπι]ιοϊορία Ῥαϊαϊίπα, εἰεραΏί Ίπ 

ΙΠ8ΏΠΟΘΥ Ὀπύ Πορπίοας 1π πια, Ἠῖβ Ῥτοβθ ἐπθαβῖβθς π6Γθ 

πππηθτοας απᾶ παβοε]]απθοαξ: 8 ΠΙΑΏΥ 5 26 Ἠατο Ῥεευ ᾱἱδ- 

οοτοτθᾷ ΑΠΙΟΠΡ ἴλο οἸαττεᾶ ραρηνί Ὀτοαραῦ ἴο Πραῦ ἵπ 11562 

ἔγοπα α 11Ότασγ 1π πο ταῖης οἳ Ἠετοι]απθατη, απᾶ εζϊθεᾶ ἴπ ἴπο 

γοϊιπιίπα Ηεγειϊαπεπεία ὮΥ Ἐταποίβ ζανατοπῖ απᾶ ΟΠατ]ες Ματῖα 

Ἠοβῖπί (11ο Βτεῦ Ὑο]απιο οἳ πΠίοἩ οοπἑαϊπίπρ Ἠ15 {χεαῖΙβθ περὶ 
µουσικῆς ἰπ ἔοαχ Ῥου]κς σας ραυ]Ηρ]ιθᾶ 1η 1798). ἜΠο6γ οοπίαῖη 
{οαχ Ῥοο]β οπ Ἠλοίοτῖο, {οαχ οη Μαβίο, Ώγθ περὶ ποιημάτων, 9ΏθΘ 

περὶ ὀργῆς, 8Ώ δρίοπιθ οἳ Ιεοίατος ὮΥ Ζεπο περὶ ἠθῶν καὶ βίων, 9Ώ6 

Ῥοο]ς περὶ εὐσεβείας, ἀἱδοογετεᾶ α5 Ἰαΐο 5 1862, ἔτοπι ψῬΙοἩ Οἷ6, 

πας βαρροβθᾶ {ο Ἠαγο Ῥοττογεᾶ α ρτοἙῦ ρατί οἳ {1ο Ἐϊταῦ Ῥοο]ς ο 

8 ἐχθαίῖςο ἆε παίιγα ἄοοτισπ, αἰγποαρ] 16 16 πιοτθ Πκεῖγ, 88 
Ῥγοῦ, σ. Ἑ. Μαγοι ΕΏοπΝβ 1π ἴπο Τηἰτοᾶποίίοη {ο Ἠϊς Ῥάϊμοια 



1Υ7ΤΠΟΡΟΟΤΙΟΝΥ νο 

«οπίθπΙροτασγ η ζ] ΟἸοεγο, πο Ῥεσϊῖης ἐ]ιο πΙπ{] Ῥοο]ς 

οἱ Πΐν πνοχ]ς ἄε υἱ(ὲἱς εἰ οἴγέιείθωβ) γην α ἀείαῖι]οά 

οπἱοῖδπι οἳ {ιο ἴγεαξίδος οΏ ΘΟΟΠΟΙΩΥ Ὁγ ΧΕπΟΡΗΒΟΗ, 

Τ]θορ]μταδία5 (πτοησ]γ αδοτ]ροἆ {ο ΑπὶςίοῦΙθ) απά 
:οἴ]ον Ί655 ΚπονΏ πεις. Ῥαῦ 16 15 Ρτοβαβ]ο θ]ιαῦ ο 

.ογ]σίηα] ὑεχῦ Ίαβ8 Όδει οοτγιρίθᾶ Ίο ἔλαῦ οἳ 5ο πιαπΥ 

᾿οἴμος αποϊοπῦ Ὑυτιίπσς ὮΥγ βαΏεθ(ποπύ αἀάῑοηςδ απά 

εχογοβοθηοθ». ΑΑ ἴο ἴμθ οχθεπῖ οἱ ἴ]ερο Ιπθεγρο]αΙοΏβΒ 

οτἶδίο ατθ ποῦ αστοθᾶ. 1άποἷκο" Ππάς 5ο ΤΙΑΠΥ 1Π6οἨ- 

βἰσίοποῖες 1π ένο ἀϊπ]οσας ἴλαῦ ἴπ Π]5 τοσρη{]γ ραὈ]ϊδ]οά 

εὐ{ᾷοι οἱ 16 Ίο οπῖΐί5 πο 1655 ἔπαη α ζοπτίἩ οἳ ια 

“πυΠοἷθ. Ἠῖς ἴμοοτγ ἴλαῦ ἐ]ιο γγοτῖς ἵνα» 1εξς 1π ΝΤ5. Ὁγ 

Χοεπορ]μοπ απά οὐ]ίεὰ ὮΥ Ἠ5 σταπάδοη ας Ῥθει ογ]{]- 

.οἶκεά Ὦγ Μτ Ο. Ὦ. ἨΠοττῖς {η αη αΌ]ο αγθίο]ο οοπτῖραξοά 
"ο ἴλο Απιογίοαπ «ουγπαί οὗ Σ)ζοίοφη, Υ οἱ. 1. Ῥ. 169---- 

Ῥ.186. Ῥαῦ ογεη (. βααρρο”., ἔιο πιοβῦ οοηβοιγα{1νο οἳ 

οἳ ἐλιαί ποεῖς ἐ]ιαῦ ἴποΥ Ῥοΐ]Ἡ οορίθᾶ  6ΟΠΙΠΙΟΠ οτἰρίπα], Ῥτο- 

ΡαΡ1γ Ζεπο. 
18 Τ]ο ἄχθε]ς Ηέ]ο οἳ ἐ]ιο ποχῖς 15 περὶ κακιών καὶ τῶν ἀντικει- 

µένων ἀρετῶν καὶ τῶν ἐν͵οἷς εἰσι καὶ περὶ ἅ, 1.6. ΄ οἳ ῖοἙν απᾶ ἰΠπεῖτ 
ορροβῖἑο γἰχέαθβ, απᾶ οἳ ἐἶο Ῥειδοηπ5 απᾶ οἰτοπτηδίαποθϐ ἵπ 

πη]οὮι {οΥ ατθ 5οεπ’. Τ1ς ΝΙπίἩ Ῥοοῖς ταῖσ]ί Ῥο οα]]εᾷ Οεεο- 
ποπιΐσιι8, Ῥοΐπα α ἐτθα{ῖ5θ οἩ {θ πηείλοᾶ πο ἐπο (Ερίοπτεαη) 
ῬΠί]οβορ]ας ϱΠοπ]ά εππρΙοΥ {ο αοαῖτο, τείαῖη απά τπηβηιρθ 
Ῥτοροατίγ : 1 τ1ΔΥ Ἠατε Ῥεεῦ ο ἀεβοτῖρβίοπ απᾶ οοπᾶρπαπαΜῖοη οἳ 
Ἀπατίος, ]αβύ α5 {ο 101 Ῥουῖς 15 ϱ ἐχεαίίδο αραϊηβύ οχοεββῖνθ 
Ῥτίᾶς. 16 πας ραὈΠς]ιθά {π Το]. τπτ οἳ νο Ηετοπ]απεαπ το]]Β 1η 
1827, απᾶ επΌπεσπεπ{Ιιγ Ὦυ 6. ἄοείθῖπς, {ορείμες να θ 
Όροοποπιίος οἳ Ατίρζοίξ]θ απᾶ {ἴιοβο οἳ 8Ώ ΑΠΟΠΥΠΙΟΙΒ ΙΣΙ{6Υ. 

19 Θεο 4ἶδο Ἠσθιτηες Υο]. χνπ Ρ. 219---9250. 

30 Τη α Ιοΐίζοτ η Ῥζαςς, Ώἱο αἰείδε]ιε Ῥεγεζδαπι]εῖέ 2, 4032, πΏἍθτθ 

1 ΒΑΥ5: πθαπθ οπιπῖπο ἱπιρτοῦαὈί]1β οβύ οοπϊεοίατα, 1Ώτος 608 

'. ααἲ α Χοπορ]οπίθ 86Π6 οοπβοχϊρΏϊ βαπύ ϱὓ Ἠοπιῖηρ α]ῖᾳπο 



χχχ]ν 1ΥΤΠΟΡΟΟΤΙΟΑ 

Χεπορ]μοπύθαν οπγθίορ αἀπαῖθς πο ῬτοθαβΙΠύγ οἱ {18 
οοπ]θούατο 1η ἴἨθ ο85ο οἳ πο υτθῖησς νΥΠΙοἩ Χαπορ]οῃ. 

οοπροδεά 1π Ἠ]9 οἷά ασε. Ο. Βο]μεπ]ς] σο65 ζατί]ιου ὕ]αη. 
ΑΏΥ Ῥγουίοις Ἐάϊζου ἴπ Ῥγασαίίης Ῥαβδασος πγλῖοἩ ο 
οοηφίἆοις ϱριατίοις, Ῥαῦ ο ἆοθβ ποῦ εχ]ΙΡΙ6 πο τθς]κ- 

Ίθβφηεςς οἳ Τάπο]κθ. 

ΏΟὮ αἀπιοᾶπαπι ἀοοίο, απ{θαπατι εἀετεπίατ, Ῥ888ΙΤα ας- 

οεβΒΙ0Ώ8 518 8ςίοΡ 6886. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ιν, ’ 3 α ν ει / 

Ἠκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ οἰκονομίας 
τοιάδε διαλεγοµένου. Ἐϊπέ µοι, ἔφη, ὦ Ἐριτό- 

ολ / ς . / ” / " / βουλε, ἂρά γε ἡ οἰκονομία ἐπιστήμης τινὸς ὄνομά . 
ἐστι, ὥσπερ ἡ ἰατρικὴ καὶ χαλκευτικὴ καὶ ἡ 

5 τεκτονική; 
Ἔγμοιγε δοκεῖ, ἔφη ὁ Κριτόβουλος. 
"Ἡ καὶ ὥσπερ τούτων τῶν τεχνών ἔχοιμεν ἂν 

εἰπεῖν ὅ τι ἔργον ἑκάστης, οὕτω καὶ τῆς οἰκονομίας 

δυνάµεθα εἰπεῖν ὃ τι ἔργον αὐτῆς ἐστι; 
α . ς ο Δοκεῖ φγοῦν, ἔφη ὁ Ἐριτόβουλος, οἰκονόμου . 

3 ” φ α) - 8 ε - φ 

ἀγαθοῦ εἶναι εὖ οἰκεῖν τὸν ἑαυτοῦ οἶκον. 

Ἡ καὶ τὸν ἄλλου δὲ οἶκον, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ 
.) / ᾧ” ο) Ἂ 7 Ἀ / 3” / 

ἐπιτρέποι τις αὐτῷ; η οὐκ ἂν δύναιτο, εἰ βούλοιτο, 
εὖ οἰκεῖν, ὥσπερ καὶ τὸν ἑαυτοῦ; ὁ μὲν γὰρ τεκ- 

ε 

5 τονικὴν ἐπιστάμενος ὁμοίως ἂν καὶ ἄλλῳ δύναιτο 
ἐργάζεσθαι ὅτιπερ καὶ ἑαυτῷ, καὶ ὁ οἰκονομικός 
Υ ἂν ὡσαύτως. 
Ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Σώκρατες. 
ή: / / ς ον / λ / 4 στιν ἄρα, ἔφη ὁ Σωκράτης, τὴν τέχνην ταύ- 

/ λ την ἐπισταμένῳ, καὶ εἰ μὴ αὐτὸς τύχοι χρήματα 
Ν Αα 

ἔχων, τὸν ἄλλου οἶκον οἰκονομοῦντα ὥσπερ καὶ 
οἰκοδομοῦντα μισθοφορεῖν; 

Τ κ) τ 
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Νὴ Δία καὶ πολύν γε µισθόὀν, ἔφη ὁ Ἐριτό- 
βουλος, Φφέροι ἄν, εἰ δύναιτο οἶκον παραλαβὼν 
τελεῖν τε ὅσα δεῖ καὶ περιουσίαν ποιών αὔξειν :: 
τὸν οἶκον, 

Σ Όἶκος δὲ δὴ τί δοκεῖ ἡμῖν εἶναι; ἆρα ὅπερ 
οἰκία ἢ καὶ ὅσα τις ἔξω τῆς οἰκίας κέκτηται, 
πάντα τοῦ οἴκου ταῦτά ἐστιν ; 

᾿Εμοὶ «γοῦν, ἔφη ὁ Ἐριτόβουλος, δοκεῖ, καὶ εἰ « 
μηδ' ἐν τῇ αὐτῇ πόλει εἴη τῷ κεκτηµένῳ, πάντα 
τοῦ οἴκου εἶναι ὅσα τις κέκτηται. 

6 Οὐκοῦν καὶ ἐχθροὺς κάκτηνταί τινες; 
Νὴ Δία καὶ πολλούς Ύ8 ἔνιοι. 
Ἡ καὶ κτήµατα αὐτῶν φήσομεν εἶναι τοὺς 3 

ἐχθρούς; 
Γελοῖον μεντᾶν εἴη, ἔφη ὁ Ἐριτόβουλος, εἰ ὁ 

τοὺς ἐχθροὺς αὔξων προσέτι καὶ μισθὸν τούτου 
φέροι. 

Ἰ. Ὅτι τοι ἡμῖν ἐδόκει οἶκος ἀνδρὸς εἶναι ὅπερ «. 
κτῆσις. 

Νὴ Δύ, ἔφη ὁ Ἐριτόβουλον, ὅ ὅ τι γέ τις ἀγαθὸν 
κέκτηται' οὐ μὰὸ Δύ οὐκ εἴ τι κακόν, τοῦτο κτῆμα 
ἐγὼ καλώ. 

Σὺ δ ἔοικας τὰ ἑκάστῳ ὠφέλιμα κτήματα 
καλεῖν. 

Τάνυ μὲν οὖν, ἔφη' τὰ δέ γε βλάπτοντα ζη- 
µίαν ἔγωγε νομίζω μᾶλλον ἢ χρήματα. 

8 Κἂν ἄρα γέ τις ἵππον πριάµενος μὴ ἐπίστη- 
ται αὐτῷ χρῆσθαι, ἀλλὰ καταπίπτων ἀπ᾿ αὐτοῦ 5 
κακὰ λαμβάνη, οὐ χρήματα αὐτῷ ἐστιν ὁ ἵππος ; 

Οὔκ, εἴπερ τὰ χρήματά γ ἐστὶν ἆγαθόν. 
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Οὐδ' ἄρα γε ἡ γῆ ἀνθρώπῳ ἐστὶ χρήματα, 
.ὅστις οὕτως ἐργάζεται αὐτὴν ὥστε ζημιοῦσθαι 
5 ἐργαζόμενος. 

Οὐδὲ ἡ γῆ μέντοι χρήματά ἐστιν, εἴπερ ἀντὶ 

'ποῦ τρέφειν πεινῆν παρασκευάζει. 

τὸ μὴ ἐπίστασθαι προβάτοις χρῆσθαι ζημιοῖτο, 
οὐδὲ τὰ πρόβατα χρήματα τούτῳ εἴη ἄν; 

Οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ. 
” ς ” Δ Δ 3 ο) / 

Σὺ ἄρα, ὡς ἔοικε, τὰ μὲν ὠφελοῦντα χρήματα 
ς . Δ ν / 3 / ἡγεῖ, τὰ δὲ βλάπτοντα οὐ χρήματα. 

Οὕτως. 

” ο) ε / / / 3 ο) λ ἓ) 

αὐτῶν ἑκάστοις χρήματά ἐστι, τῷ δὲ μὴ ἐπι- 
σταµένῳ οὐ χρήματα ὥσπερ γε αὐλοὶ τῷ μὲν 
3 / 3 / / 2 . / / . 

ἐπισταμένῳ ἀξίως λόγου αὐλεῖν χρήματά εἶσι, 
'πῶ δὲ μὴ ἐπισταμένῳ οὐδὲν μᾶλλον ἢ ἄ τῷ δὲ μὴ μένα µ ἢ ἄχρηστοι 

νεται ἡμῖν, ἀποδιδομένοις μὲν οἱ αὐλοὶ χρήματα, 
μὴ ἀποδιδομένοις δὲ ἀλλὰ κεκτηµένοις οὔ, τοῖς μὴ 
ἐπισταμένοις αὐτοῖς χρῆσθαι. 

Καὶ ὁμολογουμένως γε, ὦ Σώκρατες, ὁ λόγος 
: ἡμῖν χωρεῖ, ἐπείπερ εἴρηται τὸ ὠφελοῦντα χρή- 
΄.µατα εἶναι. μὴ πωλούμενοι μὲν γὰρ οὐ χρήματά 
εἶσιν οἱ αὐλοί οὐδὲν γὰρ χρήσιμοί εἰσι πωλού- 
µενοι δὲ χρήματα. 

Πρὸς ταῦτα ὃ ὁ Σωκράτης εἶπεν, "Ην ἐπί- 
στηταί γε πωλεῖν. εἰ δὲ πωλοίη αὖ πρὸς τοῦτο 
ᾧ μὴ ἐπίσταιτο χρῆσθαι, οὐδὲ πωλούμενοί εἰσι 
χρήματα κατά γε τὸν σὸν λόγον. 

Οὐκοῦν καὶ τὰ πρόβατα ὡσαύτως, εἴ τις διὰ. 

.. 4 ” Δ / 

Ταὐτὰ ἄρα ὄντα τῷ μὲν ἐπισταμένῳ χρῆσθαι 

λίθοι, εἰ μὴ ἀποδιδοῖτό γε αὐτούς. Τοῦτ) οὖν φαί- 

1 
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Λέγειν ἔοικας, ὦ Σώκρατες, ὅτι οὐδὲ τὸ ἀργύριόν 
ἐστι χρήματα, εὖ µή τις ἐπίσταιτο χρῆσθαι αὐτῷ. 

3 Ἱαὶ σὺ δέ µοι δοκεῖς οὕτω συνομολοηεῖν, ἀφ'' 
9 . Αα / / ο) 3 

ὧν τις ὠφελεῖσθαι δύναται, χρήματα εἶναι. εὖ 
γοῦν τις χρῷτο. τῷ ἀργυρίῳ ὥστε πριάµενος οἷον 

' ἑταίραν διὰ ταύτην κάκιον μὲν τὸ σῶμα ἔχοι, 
κάκιον δὲ τὴν Ψυχήν, κάκιον δὲ τὸν οἶκον, πώς 
ἂν ἔτι τὸ ἀργέριον αὐτῷ ὠφέλεμον. εἴη; 

Οὐδαμῶς, εἰ µή πέρ γε καὶ τὸν ὑοσκύαμον 
/ / ω / « .) ϱ ε 

καλούμενον χρήματα εἶναι φΦήσομεν, ὑφ οὗ οἱ 
φαγόντες αὐτὸν παραπλῆγες γίγνονται. 

6 πυ Ν δὴ 2 ͵ 2 / Αν 4 14 Τὸ μὲν δὴ ἀργύριον, εἰ µή τις ἐπίσταιτο αὐτῷ 
χρῆσθαι, οὕτω πόρρω ἀπωθείσθω, ὦ Ἐριτόβουλε, 
[4 λ ΄ ο « λ /, 3 ὥστε μηδὲ χρήματα εἶναι. οἱ δὲ φίλοι, ἦν τις 
) / . Αα / ε) Αα . 3 ἐπίστηται αὐτοῖς χρῆσθαι ὥστε ὠφελεῖσθαι ἀπ 
αὐτῶν, τί φήσομεν αὐτοὺς εἶναι ; 

Χρήματα νὴ Δί’, ἔφη ὁ Ἐριτόβόυλος, καὶ πολύ 
α ΑΔ Ν α Ἀ 3 / / Φ 

γε μᾶλλον ἢ τοὺς βοῦς, ἣν ὠφελιμώτεροί γε ὧσι 
τών βοών. 

/ 15. Καὺ οἱ ἐχθροί γε ἄρα κατά γε τὸν σὸν λόγον 
χρήματά εἰσι τῷ δυναµένῳ ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν ὠφε- 
λεῖσθαι. 

᾿Ἠμοὶ γοῦν δοκεῖ. 
Οἰκονόμου ἄρα ἐστὶν ἀγαθοῦ καὶ τοῖς ἐχθροῖς 

ἐπίστασθαι χρῆσθαι ὥστε ὠφελεῖσθαι ἀπὸ τῶν 
ἐχθρῶν. 

” / / 
Ισχυρὀτατά γε. 

λ ο) / “ Καὶ γὰρ δὴ ὁρᾷς, ἔφη, ὦ ριτόβουλε, ὅσοι μὲν 
. : ο . / ο θὰ ΑΛ / 

δὴ οἶκοι ἰδιωτών ηὐξημένοι εἰσὶν ἀπὸ πολέμου, 
ύσοι δὲ τυράννων. ” 



Γιο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ δ 

᾽Αλλὰ γὰρ τὰ μὲν καλώς ἔμοιγε δοκεῖ λέγεσθαι, | 
ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Ἐριτόβουλος' ἐκεῖνο δ ἡμῖν 

«τί φαίνεται, ὁπόταν ὁρώμέν τινας ἐπιστήμας μὲν 
” ας. Δ 43. ϱ / 3 / 

:. ἔχοντας καὶ ἀφορμὰς ἀφ᾽ ὧν δύνανται ἐργαζόμενοι 
ψ ”/ ” [ή Ν 3 [ω) 

αὔξειν τοὺς οἴκους, αἰσθανώμεθα δὲ αὐτοὺς ταῦτα 
μὴ θέλοντας ποιεῖν καὶ διὰ τοῦτο ὁρῶμεν ἄνω- 

” ) ο) Δ 2 / ή ο 

φελεῖς οὔσας αὐτοῖς τὰς ἐπιστήμας; ἄλλο τι ἢ 

τούτοις αὖ οὔτε αἱ ἐπιστῆμαι χρήματά εἰσιν οὔτε 
τὰ κτήματα; 

Περὶ δούλων µοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐπιχειρεῖς, | 
' ὦ Ἐριτόβουλε, διαλέγεσθαι; 

-. Οὐ μὰ ΔΙ, ἔφη, οὐκ ἔγωγε, ἀλλὰ καὶ πάνυ 
-εὐπατριδῶν. ἐνίων γε δοκούντων εἶναι, οὓς γω 

ὁρῷ τοὺς μὲν καὶ πολεμικά», τοὺς δὲ καὶ εἱρηνικὰς 
ἐπιστήμας ἔχοντας, ταύτας δὲ οὐκ ἐθέλοντας ἐρ- 

/ ε Ν 3 Δ .) ᾿ τὴ ο) ο 

γάζεσθαι, ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, δι αὐτὸ τοῦτο ὅτι 
δεσπότας οὐκ ἔχουσιν. 

ο. Καὶ πὠς ἄν, ἔφη ὁ Σωκράτης, δεσπότας οὐκ: 
ἔχοιεν, εὖ εὐχόμενοι εὐδαιμονεῖν καὶ ποιεῖν βου- 

λόμενοι ἀφ ὧν ἔχοιεν ἀγαθὰ ἔπειτα κωλύονται 
ποιεῖν ταῦτα ὑπὸ τῶν ἀρχόντων; 

Καὶ τίνες δὴ οὗτοί εἶσιν, ἔφη ὁ Ἐριτόβουλος, 
ας οἳ ἀφανεῖς ὄντες ἄρχουσιν αὐτῶν; 

. ᾽Αλλὰὸ μὰ Δί’, ἔφη ὁ Σωκράτης, οὐκ ἀφανεῖς : 
εἶσιν, ἀλλὰ καὶ πάνυ φανεροί. καὶ ὅτι πονηρό- 

πρ χο) Ν / 3 / 

τατοί Υ εἰσὶν οὐδὲ σὲ λανθάνουσι», εἴπερ πονηρίαν 
2 / ” - / - 

γε νομίζεις ἀργίαν τ᾽ εἶναι καὶ µαλακίαν ψυχῆς 

«ο καὶ ἀμέλειαν. καὶ ἄλλαι δ εἰσὶν ἁπατηλαί τινες ͵ 
δέσποιναι προσποιούµεναι ἡδοναὶ εἶναι, κυβεῖαί 

3 . . ’ ή Ὀ) -/ 

τε καὶ ἀνωφελεῖς ἀνθρώπων ὁμιλίαι, αἳ προϊόντος 



22 

320 

6 ΞἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 21 

τοῦ χρόνου καὶ αὐτοῖς τοῖς ἐξαπατηθεῖσι κατα- 

φανεῖς γίγνονται ὅτι λῦπαι ἄρα ἦσαν ἡδοναῖς 
περιπεπεµµέναι, αἳ διακωλύουσιν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν 
ὠφελίμων ἔργων κρατοῦσαι. 

᾽Αλλὰ καὶ ἄλλοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐργάζεσθαι 
μὲν οὐ κωλύονται ὑπὸ τούτων ἀλλὰ καὶ πάνυ 
σφοδρώς πρὸς τὸ ἐργάζεσθαι ἔχουσι καὶ µηχα- 
νᾶσθαι προσόδους, ὅμως δὲ καὶ τοὺς οἴκους κατα- 

τρίβουσι καὶ ἀμηχανίαις συνέχονται. 

Δοῦλοι γάρ εἰσι καὶ οὗτοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ 
πάνυ γε χαλεπών δεσποτών οἱ μὲν λιχνειών, οἱ δὲ 
λαγνειών, οἱ δὲ οἰνοφλυγιών, οἱ δὲ Φφιλοτιμιών 
τινων µώρων καὶ δαπανηρών, ἃ οὕτω χαλεπώς 
ἄρχει τῶν ἀνθρώπων, ὧν ἂν ἐπικρατήσωσιν, ὥσθ᾽ 
ἕως μὲν ἂν ὁρῶσιν ἠβώντας αὐτοὺς καὶ δυναµένους 

ἐργάζεσθαι, ἀναγκάζουσι φέρειν ἃ ἂν αὐτοὶ ἐργά- 

σωνται καὶ τελεῖν εἰς τὰς αὑτών ἐπιθυμίας, ἐπειδὰν 
δὲ αὐτοὺς ἀδυνάτους αἴσθωνται ὄντας ἐργάζεσθαι 
διὼ τὸ γῆρας, ἀπολείπουσι τούτους κακώς γηράσ- 
κειν, ἄλλοις δ αὖ πειρώνται δούλοι χρῆσθαι. 
ἀλλὰ δεῖ, ὦ Ἐριτόβουλε, πρὸς ταῦτα οὐχ ἧττον 
διαµάχεσθαι περὶ τῆς ἐλευθερίας ἢ πρὸς τοὺς σὺν 
ὅπλοις πειρωµένους καταδουλοῦσθαι. πολέμιοι 
μὲν οὖν ἤδη ὕταν καλοὶ κἀγαθοὶ ὄντες καταδουλώ- 
σωνταί τινας, πολλοὺς δὴ βελτίους ἠνάγκασαν 
εἶναι σωφρονίσαντες καὶ ῥᾷον βιοτεύειν τὸν λοι- 
πὸν χρόνον ἐποίησαν' αἱ δὲ τοιαῦται δέσποιναι 

αἰκιζόμεναι τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς 
ψυχὰς καὶ τοὺς οἴκους οὔποτε λήγουσιν, ἔστ᾽ ἂν 

ἄρχωσιν αὐτῶν. 

-- 

17 
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Ὁ οὖν Ἐριτόβουλος ἐκ τούτων ὧδέ πως εἶπεν' ) 
3 ΔΝ Δ ΔΝ ο ’ 3 / / 

Αλλὰ περὶ μὲν τῶν τοιούτων ἀρκούντως πάνυ µοι 
α ν / ὁ ὃν αν / ν ο πααν η] 

δοκώ τὰ λεγόμενα ὑπὸ σοῦ ἀκηκοέναι αὐτὸς ὃ 
ἐμαυτὸν ἐξετάζων δοκῶ µοι εὑρίσκειν ἐπιεικώῶς τῶν 

τοιούτων ἐγκρατῆ ὄντα, ὥστ᾽ εἴ µοι συμβουλεύοις 
[4 Ἀ . ”/ Δ 3 3 ” ων ὅ τι ἂν ποιών αὔξοιμι τὸν οἶκον, οὐκ ἄν µοι δοκώ 
ὑπό γε τούτων ὧν σὺ δεσποινών καλεῖς κωλύεσθαι" 
ἀλλὰ θαρρῶν συμβούλευε ὅ τι ἔχεις ἀγαθόν' ἢ 
κατέγνωκας ἡμῶν, ὦ Σώκρατες, ἱκανῶς πλουτεῖν 
καὶ οὐδὲν δοκοῦμέν σοι προσδεῖσθαι χρημάτων; 

Οὔκουν ἔγωγε, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ καὶ περὶ ’ 
ἐμοῦ λέγεις, οὐδέν µοι δοκώ προσδεῖσθαι χρηµά- 

3 νο ν. ω ὃν σα Ν / ννν - / 

των, ἀλλ ἱκανώς πλουτεῖν' σὺ μέντοι, ὦ Ἐριτό- 

βουλε, πάνυ µοι δοκεῖς πένεσθαι, καὶ ναὶ μὰὸ Δί᾽ 

5 ἔστιν ὅτε καὶ πάνυ οἰκτείρω σε ἐγώ. 
Καὶ ὁ Ἐριτόβουλος γελάσας εἶπε, Καὶ πόσον : 

Α Ν ού Α ” ο / ” ε Δ 

ἂν πρὸς τῶν θεών οἴει, ὦ Σώκρατες, ἔφη, εὑρεῖν τὰ 
σὰ κτήµατα πωλούμενα, πόσον δὲ τὰ ἐμά; 

ι Ν Δ ει 1” ς / ια] 3 Α 

Εηὼ μὲν οἶμαι, ἔφη ὁ Σωκράτης, εἰ ἀγαθοῦ 

ο ὠνητοῦ ἐπιτύχοιμι, εὑρεῖν ἄν µοι τὴν οἰκίαν καὶ 
τὰ ὄντα πάντα πάνυ ῥᾳδίως πέντε μνᾶς' τὰ 
µέντοι σὰ ἀκριβώς οἶδα ὅτι πλέον ἂν εὕροι ἢ 
ἑκατονταπλασίονα τούτου. 

3 4 Ν . α Κάτα οὕτως ἐγνωκὼς σὺ μὲν οὐχ ἡγεῖ προσ- 4 
ο) / ο 

5 δεῖσθαι χρημάτων, ἐμὲ δὲ οἰκτείρεις ἐπὶ τῇ πενία; 
Δ λ Δ , 

Τὰ μὲν γὰρ ἐμά, ἔφη, ἱκανά ἐστιν ἐμοὶ παρέχειν 
αν ε] ” Α ὠ 

τὰ ἐμοὶ ἀρκοῦντα" εἰς δὲ τὸ σὸν σχῆμα ὃ σὺ περι- 
/ Δ 8 ο / 30) 3 . ο ω 

βέβλησαι καὶ τὴν σὴν δόξαν, οὐδ εἰ τρὶς ἔσα νῦν 

κέκτησαι προσηένοιτό σοι, οὐδ ὣς ἂν ἱκανά µοι 
ιο δοκεῖ εἶναί σοι, 
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Πώς δὴ τοῦτ’; ἔφη ὁ Ἐριτόβουλος. | 
[Απεφήνατο ὁ Σωκράτης] "Ότι πρῶτον μὲν 

κ νε 5 / / / | 
ὁρῶ σοι ἀνάγκην οὖσαν θύειν πολλά τε καὶ μεγάλα 

ἡὴ οὔτε θεοὺς οὔτε ἀνθρώπους οἶμαί σε ἂν ἆνα- 
/ ο ῷ / , ν 

σχέσθαι ἔπειτα ξένους προσήκει σοι πολλοὺς : 

δέχεσθαι καὶ τούτους μεγαλοπρεπῶς' ἔπειτα δὲ 
πολίτας δειπνίζειν καὶ εὖ ποιεῖν ἢ ἔρημον συµ- 

/ ο ” Ν ΔΝ Ν / » / µάχων εἶναι. ἔτι δὲ καὶ τὴν πόλιν αἰσθάνομαι 
τὸ μὲν ἤδη σοι προστάττουσαν μεγάλα τελεῖν ο όλ ) τρ : : με ' ν 
ἱπποτροφίας τε καὶ χορηγίας καὶ γυμνασιαρχίας « 

λ / Ἀ λ λ / / 9ο καὶ προστατείας, ἣν δὲ δὴ πόλεμος γένηται, οἵδ 
/ Ν / λ Ν 2 λ ὅτι καὶ τριηραρχίας [μισθοὺς] καὶ εἰσφορὰς τοσ- 
αύτας σοι προστάξουσιν, ὅσας σὺ οὐ ῥᾳδίως ὑποί- 

. πι Υ Αα ν - 

σει. ὅπου ὃ ἂν ἐνδεῶς δόξης τι τούτων ποιεῖν, 

1 

δ 

9 

οἶδ' ὅτι σε τιµωρήσονται ᾿Αθηναῖοι οὐδὲν ἧττον ἢ . 
α] ΔΝ ς ω) / / λ λ / 

εἰ τὸ αὑτῶν λάβοιεν κλέπτοντα. πρὸς δὲ τούτοις 
4 Φ . Αα 

ὁρώ σε ο/όμενον πλουτεῖν καὶ ἀμελώς μὲν ἔχοντα 
Ν Αα πρὸς τὸ μηχανᾶσθαι χρήματα, παιδικοῖς δὲ πράγ- 

µασι προσέχοντᾶ τὸν νοῦν, ὥσπερ ἐξόν σοι. ὧν 
ἕνεκα οἰκτείρω σε, µή τι ἀνήκεστον κακὸν πάθῃς : 
καὶ εἰς πολλὴν ἀπορίαν καταστῇς. καὶ ἐμοὶ μέν, 
»” Ν / ρω ϱ λ κ ’ 

εἴ τι καὶ προσδεηθείην, οἵδ ὅτι καὶ σὺ γιγνώσκεις, 
ὡς εἰσὶν οἳ καὶ ἐπαρκέσειαν ἄν, ὥστε πάνυ μικρὰ 

/ ’ Ἀ λ / λ ΣΑ πορίσαντες κατακλύσειαν ἂν ἀφθονίᾳ τὴν ἐμὴν 
δίαιταν' οἱ δὲ σοὶ φίλοι πολὺ αρκοῦντα σοῦ μᾶλ- : 

ο) Α α ον . ” 

λον ἔχοντες τῇ ἑαυτῶν κατασκευῇ ἢ σι τῇ σῇ 
α / 

ὅμως ὡς παρὰ σοῦ ὠφελησόμενοι ἀποβλέπουσι. μον 
Καὶ ὁ ἘἹριτόβουλος εἶπεν ᾿Εγὼ τούτοις, ὦ 
/ ο ες 3 / . δαν ὅ Σώκρατες, οὐκ ἔχω ἀντιλέφειν' ἀἄλλ᾽ ὥρα σοι προ- 

” 4 Ν ”/ 2 μ / 

στατεύειν ἐμοῦ, ὅπως μὴ τῷ ὄντι οἰκτρὸς γένωµαι. « 
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᾿Ακούσας οὖν ὁ Σωκράτης εἶπε Καὶ οὐ θαυ- 

μαστὸν δοκεῖς, ὦ Ἐριτόβουλε, τοῦτο σαυτῷ ποιεῖν, 
[4 ας α 

ὅτι ὀλίγῳ μὲν πρόσθεν, ὅτε ἐγὼ ἔφην πλουτεῖν, 
/ [ων 

ἐγέλασας ἐπ᾽ ἐμοὶ ὡς οὐδὲ εἰδότι, ὃ τι εἴη πλοῦτος, 
/ / 

“καὶ πρότερον οὐκ ἐπαύσω πρὶν ἐξήλεγξάς µε καὺ 
- ’ Δ / Α 

ὁμολογεῖν ἐποίησας μηδὲ ἑκατοστον µερος τών 

σῶν κεκτῆσθαι, νῦν δὲ κελεύεις προστατεύειν µέ 
- Ἀ ’ 

σου καὶ ἐπιμελεῖσθαι, ὅπως ἂν μὴ παντάπασιν 

ἀληθώς πένης γένοιο; 
Ὁρώ γάρ σε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἕν τι πλουτηρὸν 

ἔργον ἐπιστάμενον περιουσίαν ποιεῖν. τὲν οὖν 

ἀπ᾿ ὀλίγων περιποιοῦντα ἐλπίζω ἀπὸ πολλών γ 
ἂν πάνυ ῥᾳδίως πολλὴν περιουσίαν ποιῆσαι. 

Οὔὕκουν µέμνησαι ἁρτίως ἐν τῷ λόγῳ, ὅτε οὐδ 
ἀναγρύζειν µοι ἐξουσίαν ἐποίησας λέγων, ὅτι τῷ ΎΡ ά ησας λέγων, ὅτι τῳ 

/ σ α .) 

μὴ ἐπισταμένῳ ἵπποις χρῆσθαι οὖκ εἴη χρήματα 
κο νοὰ εδ ολ Εν / σον ο ; 
οἱ ἵπποι οὐδὲ ἡ γῆ οὐδὲ τὰ πρόβατα οὐδὲ ἀργύριον 

οὐδὲ ἄλλο οὐδέν, ὅτῳ τις μὴ ἐπί /σθαι; ; ὅτα μὴ ἐπίσταιτο χρῆσθαι; 

εἰσὶ μὲν οὖν αἱ πρόσοδοι ἀπὸ τῶν τοιούτων' ἐμὲ 

δὲ πῶς τινι τούτων οἴει ἂν ἐπιστηθῆναι χρῆσθαι, 

ᾧ τὴν ἀρχὴν οὐδὲν πώποτ᾽ ἐγένετο τούτων; 
5 » ὁο/ : οφ 3 / ψ. , 
Αλλ᾽ ἐδόκει ἡμῖν, καὶ εἰ μὴ χρήματά τις τύχοι 

µ / ἔχων, ὅμως εἶναί τις ἐπιστήμη οἰκονομίας. τί οὖν 
κωλύει καὶ σὲ ἐπίστασθαι; 

/ - Ὅπερ νὴ Δία καὶ αὐλεῖν ἂν κωλύσειεν ἄνθρω- 
πον ἐπίστασθαι, εἰ µήτε αὐτὸς πώποτε κτήσαιτο 

3 Δ , αγ. . Α / εν α ς Αα 

αὐλους µητε ἄλλος αὐτῷ παραᾶσχοι ἐν τοις αὐτου 
/ ια ω μανθάνειν' οὕτω δὴ καὶ ἐμοὶ ἔχει περὶ τῆς οἰἶκο- 

ο, νοµίας. οὔτε γὰρ αὐτὸς ὄργανα χρήματα ἐκε- 
΄ ϱ{ , » γη ’ / 

κτήµην, ὥστε µανθάγειν, οὔτε ἄλλος πώὠποτέ µοι 

- 

-- 

-- 
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Φ΄ν Αι ο6 Α -. ε παρέσχε τὼ ἑαυτοῦ διοικεῖν ἀλλ᾽ ἢ σὺ νυνὶ ἐθέλεις. 

παρέχειν. οἱ δὲ δήπου τὸ πρῶτον µανθάνοντες. 
κιθαρίζειν καὶ τὼς λύρας λυμαίνονται' καὶ ἐγὼ δὴ 
“4 / 2 Αα Αα ” / Γι) η 

εἰ ἐπιχειρήσαιμι ἐν τῷ σῷ οἴκῳ µανθάνειν οἶκο-. 
α / Ἀ 

νομεῖν, ἴσως ἂν καταλυµηναίµην ἄν σου τὸν οἶκον. 
4 Ἡρὸς ταῦτα ὁ Ἰριτόβουλος εἶπε, Προθύμως. 

/ ο) Αα 

γε, ὦ Σώκρατεν, ἀποφεύγειν μοι πειρῷ μηδέν με 
πυρωφελῆσαι εἰς τὸ ῥᾷον ὑποφέρειν τὰ ἐμοὶ ἀναγ-. 

καῖα πράγματα. 
ς ή . ε Οὐ μὰ Δί ἔφη ὁ Σωκράτης, οὖκ ἔγωγε, ἀλλ 

ὅσα ἔχω καὶ πάνυ προθύµως ἐξηγήσομαί σοι. 
15 οἶμαι ὃ ἂν καὶ εἰ ἐπὶ πρ ἐλθόντος σου καὶ 

ν ΦΥ / 9 ψ ς / ς / μὴ ὄντος παρ ἐμοί, εἰ ἄλλοσε ἡγησάμην ὁπόθεν 
σοι εἴη λαβεῖν, οὐκ ἂν ἐμέμφου µοι, καὶ εἰ ὕδωρ 

παρ᾽ ἐμοῦ αἰτοῦντί σοι αὐτὸς μὴ ἔχων ἄλλοσε 
Δ ν] [ο ”/ 9ο ϱ 507 α” /) 

καὶ ἐπὶ τοῦτο ἤγαγον, οἶδ ὅτι οὐδ᾽ ἂν τοῦτό µοι 
1 / Ν 3 / α] - 

ἐμέμφου, καὶ εἰ βουλομένου μουσικὴν μαθεῖν σου 
δν ο) / ᾿ / 3 α 

παρ᾽ ἐμοῦ δείξαιµί σοι πολὺ δεινοτέρους ἐμοῦ περὶ 
μουσικὴν καί σοι χάριν ἂν εἰδότας, εἰ ἐθέλοις παρ᾽ 

αὐτῶν µανθάνειν, τί ἂν ἔτι µοι ταῦτα ποιοῦντι 

μέμφοιο; 
Οὐδὲν ἂν διώμίων γε, ὦ «Σώκρατεν. 

τό ' Ἐγὼ τοίνυν σοι δείξω, ὦ Ἐριτόβουλε, ὅσα νῦν 

λιπαρεῖς παρ ἐμοῦ µανθάνειν πολὺ ἄλλους ἐμοῦ 
δεινοτέρους περὶ ταῦτα. ὁμολογώ δὲ µεµελη- 
κέναι µοι, οἵτινες ἕκαστα ἐπιστημονέστατοί εἰσι 

17 τῶν ἐν τῇ πόλει. καταμαθὼν γάρ ποτε ἀπὸ τών 
Αα λ 

αὐτών ἔργων τοὺς μὲν πάνυ ἀπόρους ὄντας, τοὺς 
ΑΝ / 2 / ” / 

δὲ πάνυ πλουσίους, ἀπεθαύμασα καὶ ἔδοξέ µοι 
’ 5 Β , 4 ν Α Ὠ 
ἄξιον εἶναι ἐπισκέψεως, ὃ τι εἴη τοῦτο. καὶ εὗρον 
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ἐπισκοπῶν πάνυ οἰκείως ταῦτα «γιγνόµενα. τοὺς ι 

μὲν γὰρ εἰκὴ ταῦτα πράττοντας ζημιουμένους 
ἑώρων, τοὺς δὲ γνώµη συντεταµένη ἐπιμελουμένους 

καὶ θᾶττον καὶ ῥᾷον καὶ κερδαλεώτερον κατέγνων 
πράττοντας. παρ᾽ ὧν ἂν καὶ σὲ οἶμαι, εἰ βούλοιο, 

᾿µαθόντα, εἴ σοι ὁ θεὸς μὴ ἐναντιοῖτο, πάνυ ἂν 
᾿δεινὸν χρηματιστὴν γενέσθαι. 
΄.. ᾽Ακούσας ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἶπε, Νῦν τοι, 1 
ἔφη, ἐγώ σε οὐκέτι ἀφήσω, ὦ Σώκρατες, πρὶν ἄν 
μοι, ἃ ὑπέσχησαι ἐναντίον τών φίλων τουτωνί, 
ἀποδείξῃης, 

Τί οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Κριτόβουλε, ἦν 
σοι ἀποδεικνύω πρώτον μὲν οἰκίας τοὺς μὲν ἀπὸ 
πολλοῦ ἀργυρίου ἀχρήστους οἰκοδομοῦντας, τοὺς 
δὲ ἀπὸ πολὺ ἐλάττονος πάντα ἐχούσας ὅσα δεῖ, 

ᾗ 

ἡ δόξω ἕν τί σοι τοῦτο τῶν οἰκονομικών ἔργων 
ἐπιδεικνύναι; 

Καὶ πάνυ Υ’, ἔφη ὁ Ἐριτόβουλος. Τί δ ἣν τὸ α 
τούτου ἀκόλουθον μετὰ τοῦτό σοι ἐπιδεικνύω, τοὺς 
ἓν πάνυ πολλὰ καὶ παντοῖα κεκτηµένους ἔπιπλα 

καὶ τούτοις, ὅταν δέωνται, μὴ ἔχοντας χρῆσθαι 

μηδὲ εἰδότας, εἰ σᾶ ἐστιν αὐτοῖς, καὶ διὰ ταῦτα 
πολλὰ μὲν αὐτοὺς ἀνιωμένους, πολλὰ δ ἀνιώντας 
τοὺς οἰκέτας' τοὺς δὲ οὐδὲν πλέον ἀλλὰ καὶ µείονα 

τούτων κεκτηµένους ἔχοντας εὐθὺς ἕτοιμα ὅτων 
ἂν δέωνται χρῆσθαι, 

᾽Αλλὰ τί οὖν τούτων ἐστίν, ὦ Σώκρατες, αἴτιον 
ἢ ὅτι τοῖς μὲν ὅποι ἔτυχεν ἕκαστον καταβέβληται, 
τοῖς δὲ ἐν χώρα ἕκαστα τεταγµένα κεῖται; 

Ναὶ μὰ Δύ, ἔφη ὁ Σωκράτης' καὶ οὐδ ἐν χώρα 

ϱυ 



6 

7 

19 ΈΒΚΟΦΩΝΤΟΣ ΗΠΙ ; 

γε, ἐν ᾗ ἔτυχεν, ἀλλ᾽ ἔνθα προσήκει, ἕκαστα δια-. 
τέτακται. ι 

Λέψγειν τί μοι δοκεῖς, ἔφη, καὶ τοῦτο, ὁ Ῥριτό- 
βουλος, τών οἰκονομικών. 

Τί οὖν, ἦν σοι, ἔφη, καὶ οἰκέτας αὖ ἐπιδεικνύω. 
ἔνθα μὲν πάντας ὡς εἰπεῖν δεδεµένους καὶ τούτους. 
θαμινὰ ἀποδιδράσκοντας, ἔνθα δὲ λελυμένους καὶ: 
.0/ / 3 “.. Ν / . ὶ ἐθέλοντάς τε ἐργάζεσθαι καὶ παραµένειν, οὐ καὶ 
τοῦτό σοι δόξω ἀξιοθέατον τῆς οἰκονομίας ἔργον. 
ἐπιδεικνύναι ; 

Ναὶ μὰ Δύ, ἔφη ὁ Ἐριτόβουλος, καὶ σφό- 

δρα γε. 
"Ην δὲ καὶ παραπλησίους γεωργίας γεωργοῦν-. 

τας, τοὺς μὲν ἀπολωλέναι φάσκοντας ὑπὸ γεωργίας. 
τ ιν) Ν ΑΦ / Ν Αα ’ : 

καὶ ἀποροῦντας, τοὺς δὲ ἀφθόνως καὶ καλώς πάντα 

| 
4 

ἔχοντας ὅσων δέονται ἀπὸ τῆς γεωργίας; ι 
Ναὶ μὰ Δί, ἔφη ὁ Ἡριτόβουλος. ἴσως γὰρ. 

η / 9 ο ἡμε » / 9 Ν - 
ἀναλίσκουσιν οὐκ εἰς ἃ δεῖ µόνον, ἀλλὰ καὺ εὖς 
ο] / / . - Ν - ”/ ἃ βλάβην φέρει αὐτῷ καὶ τῷ οἴκῳ. 4 

Ἐἡ Ν / ” ”/ ς ον / . [ο 

ἰσὶ µέν τινες ἴσως, ἔφη ὁ Σωκράτης, καὶ τοιοῦ-. 
τοι ἀλλ ἐγὼ οὐ τούτους λέγω, ἀλλ, οἳ οὐδ εὖἶθ 
τάναγκαῖα χρυση δαπανᾶν, εαρηών φάσκοντες. 

Καὶ τί ἂν εἴη τούτου αἴτιον, ὦ Σώκρατες; ; | 
Ἐωηώ σε ἄξω καὶ ἐπὶ τούτους, ἔφη ὁ Σωκράτης". 

σὺ δὲ θεώµενος δήπου καταµαθήση. | 
Νὴ Δί’, ἔφη, ἣν δύνωμαί γε. 
᾿Οὐκοῦν χρὴ θεώμενον. σαυτοῦ ἀποπειρᾶσθαι ἄ 

γνώσῃ. νῦν δ ἐγώ σε σύνοιδα ἐπὶ μὲν τραγῷδῶν. 
τε κὰὶ κωμῳδών θέαν καὶ πάνυ πρωὶ ἀνιστάμενον. 

/ Αν / ο Ἡ καὶ πάνυ μακρὰν ὁδὸν βαδίζοντα καὶ ἐμὲ ἀναπεί-. 

κ ο μαῄο 
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θοντα προθύµως συνθεᾶσθαι' ἐπὶ δὲ τοιοῦτον οὐδέν 

΄µε πώποτε ἔργον παρεκάλεσα». 

Οὐκοῦν «φελοῖός σοι φαίνομαι εἶναι, ὦ Σώ- 

κρατες. 
Σαυτῷ δὲ πολὺ νὴ Δί, ἔφη, γελοιότερος. ἦν 8 

 δὸ καὶ ἀφ ἱππικῆς σοι ἐπιδεικνύω τοὺς μὲν εἰς 

ἀπορίαν τῶν ἐπιτηδείων ἐληλυβότας, τοὺς δὲ διὰ 

τὴν ἱππικὴν καὶ πάνυ εὐπόρους ὄντας καὶ ἅμα 

ἀγαλλομένους ἐπὶ τῷ κέρδει; 

Οὐκοῦν τούτους μὲν καὶ ἐγὼ ὁρῷ καὶ οἶδα ἕκα- 

ή. 

ἁν / α Αα / 

τέρους καὶ οὐδέν τι μᾶλλον τῶν κερδαινόντων 
/ γίγνοµαι. 

Αα Ν ᾽ λ αν Δ / Ν 
( Θεῷ γὰρ αὐτοὺς Ἴπερ τοὺς τραγφδούς τα καὶ. 

/ ο 

κωμῳδούς, οὐχ Όπως ποιητὴς οἴομαι γένη, ἄλλ, 
Αα ο) ΔΝ 

ὅπως ἡσθῇς ἰδών τι ἢ ἀκούσας καὶ ταῦτα μὲν 

ἴσως οὕτως ὀρθῶς ἔχει, οὐ γὰρ ποιητὴς βούλει 
ω ” . 

ο γενέσθαι, ἱππικῇ δ᾽ ἀναγκαζέμενος χρῆσθαι οὐ 

μῶρος οἴει εἶναι, εἰ μὴ σκοπεῖς, ὅπως μὴ ἰδιώτης 
Μ” /’ ” γ/’ - .) . 

ἔσῃη τούτου τοῦ ἔργου, ἄλλως τε καὶ τῶν αυτών 
, 3 α ”/ λ ο) / :ὄντων ἀγαθῶν εἴς τε τὴν χρῆσιν καὶ κερδαλέων 
εἰς πώλησιν ὄντων; 

'.  Πωλοδαμνεῖν µε κελεύεις, ὦ Σώκρατες; 
Οὐ μὰ Δί’ οὐδέν τι μᾶλλον ἢ καὶ γεωργοὺς ἐκ 

παιδίων ὠνούμενον κατασκευάζειν, ἀλλ, εἶναί τινές 
μοι δοκοῦσιν ἡλικίαι καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων, αἳ 
Σα ’ /{ 2 η εδ λ / ε) :εὐθύς τε χρήσιµαί εἶσι καὶ ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπι- 

/ ” 9 Αα ὰ ον 
ο διδόασιν. ἔχω δ᾽ ἐπιδεῖξαι καὶ γυναιξὶ ταῖς γαµε- 
ταῖς τοὺς μὲν οὕτω χρωµένους ὥστε συνεργοὺς 
ἔχειν αὐτὰς εἰς τὸ συναύξειν τοὺς οἴκους, τοὺς δὲ 

ᾗ οἱ πλεῖστοι λυμαίνονται. 
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α Καὶ τούτου πότερα χρή, ὦ Σώκρατες, τὸν ἄνδρ 
αἰτιᾶσθαι ἢ τὴν γυναῖκα; 

Ἡρόβατον μέν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ. 
ἦν κακώς ἔχη,. τὸν νοµέα αἰτιώμεβα, καὶ ἵππος ὡς 
ἐπὶ τὸ πολὺ ἢ ἦν κακουργῇ, τὸν ἱππέα κακίζοµεν] 
τῆς δὲ φνναικός, εἰ μὲν διδασκοµένη ὑπὸ τοῦ. 
ἀνδρὸς τἀγαθὰ κακοποιεῖ, ἴσως δικαίως ἂν ηυνὴ. 
τὴν αἰτίαν ἔχοι εὖ δὲ μὴ διδάσκων τὰ καλὰ. 
κἀγαθὰ ἀνεπιστήμονι τούτων χρῷτο, ἀρ᾽ οὐ δι- 

12 καίως ἂν ὁ ἀνὴρ τὴν αἰτίαν ἔχοι; πάντως δ., 

ἔφη, ὦ Ἐριτόβουλε, φίλοι γάρ ἐσμεν οἱ παρόντες, 
ἁπαληθεῦσαι πρὸς ἡμᾶς. ἔστιν ὅτῳ ἄλλῳ τῶν. 
σπουδαίων πλείω ἐπιτρέπεις ἢ τῇ φυναικί; ἱ 

Οὐδενί, ἔφη. 
Ἔστι δὲ ὅτῳ ἐλάττονα διαλέγει ἢ τῇ φγυναικί;. 
Ῥὴ δὲ µή, οὐ πολλοῖς χε, ἔφη. 

1  Ἓγημας δὲ αὐτὴν παῖδα νέαν μάλιστα καὶ ὡς; 
ἠδύνατο ἐλάχιστα ἑωρακυῖαν καὶ ἀκηκουῖαν; 

Μάλιστα. 
Οὐκοῦν πολὺ θαυμαστότερον, εἴ τι ὧν δεῖ ω. 

ἢ πράττειν ἐπίσταιτο ἢ εὖ ἐξαμαρτάνοι. 
ας Οἷς δὲ σὺ λέγος ἀγαθὰ» εἶναι «γυναῖκας, ὦ, 

Σώκρατες, ᾖ αὐτοὶ ταύτας ἐπαίδευσαν; 

Οὐδὲν οἷον τὸ ἐπισκοπεῖσθαι. συστήσω δέ σοι. 

ἐγὼ καὶ ᾿Ασπασίαν, ἣ ἐπιστημονέστερον ἐμοῦ σοι 
15 ταῦτα πάντα ἐπιδείξει. νομίζω δὲ γυναῖκα κοι- 

νωνὸν ὠγαθὴν οἴκου οὖσαν πάνυ ἀντίρροπον εἶναι 
τῷ ἀνδρὶ ἐπὶ τὸ ἀγαθόν. ἔρχεται μὲν γὰρ εἷς τὴν 
οἰκίαν διὼ τῶν τοῦ ἀνδρὸς πράξεων τὰ κτήματα 
ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, δαπανᾶται δὲ διὰ τῶν τῆς γυναι- 
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κὸς ταμιευµάτων τὰ πλεῖστα καὶ εὖ μὲν τούτων 
γυγνοµένων αὔξονται οἱ οἶκοι, κακὠς δὲ τούτων 
πραττοµένων οἱ οἶκοι μειοῦνται. οἶμαι δέ σοι καὶ 
τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν τοὺς ἀξίως λόγου ἑκάστην 

ἐργαζομένους ἔχειν ἂν ἐπιδεῖξαί σοι, εἴ τι προσ- 

δεῖσθαι νομίζεις. 
᾽Αλλὰ πάσας μὲν τί σε δεῖ ἐπιδεικνύναι, ὦ 

Σώκρατες; ἔφη ὁ ἘΚριτόβουλος οὔτε γὰρ κτή- 
σασθαι πασών τών τεχνών ἐργάτας ῥάδιον οἵους 

δεῖ οὔτε ἔμπειρον γενέσθαι αὐτῶν οἷόν τε, ἀλλ᾽ 
αἳ δοκοῦσι κάλλισται τών ἐπιστημών καὶ ἐμοὶ 

πρέποι ἂν μάλιστα ἐπιμελομένῳ, ταύτας µοι καὶ 
αὐτὰς ἐπιδείκνυε καὶ τοὺς πράττοντας αὐτὰς καὶ 
αὐτὸς δὲ ὅ τι δύνασαι συνωφέλει εἰς ταῦτα δι- 
δάσκων. | 

᾽Αλλὰ καλῶς, ἔφη, λέγεις, ὦ Ἐριτόβουλε. καὶ 
γὰρ αἵ γε βαναυσικαὶ καλούμεναι καὶ ἐπίρρητοί 
τέ εἰσι καὶ εἰκότως µέντοι πάνυ ἀδοξοῦνται πρὸς 
τῶν πόλεων. καταλυμµαίνονται γὰρ τὰ σώματα 
τών τε ἐργαζομένων καὶ τῶν ἐπιμελομένων ἄναγ- 
κάζουσαι καθῆσθαι καὶ σκιατραφεῖσθαι, ἔνιαι δὲ 

καὶ πρὸς πρ ἡμερεύειν. τῶν δὲ σωμάτων θήλυ- 
νοµένων καὶ αἱ ψυχαὶ πολὺ ἀρρωστότεραι γίγ- 
νονται. καὶ ἀσχολίας δὲ μάλιστα ἔχουσι καὶ 
φίλων καὶ πόλεως συνεπιμελεῖσθαι αἱ βαναυσικαὶ 
καλούμεναι. ὥστε οἱ τοιοῦτοι δοκοῦσι κακοὶ καὶ 
φίλοις χρῆσθαι καὶ ταῖς πατρίσιν ἀλεξητῆρες 
εἶναι. καὶ ἐν ἐνίαις μὲν τῶν πόλεων, μάλιστα δὲ 

ἐν ταῖς εὐπολέμοις δοκούσαις εἶναι, οὐδ ἔξεστι τῶν 
πολιτών οὐδενὶ βαναυσικὰς τέχνας ἐργάζεσθαι. 

νά 

ου 
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΄ "Ἡμῖν δὲ δὴ ποίαις συμβουλεύεις, ὦ Σώκρατες, 
χρῆσθαι; . 

Αρ’, ἔφη ὁ Σωκράτης, μὴ αἰσχυνθῶμεν τὸν. 

Περσῶν βασιλέα ῥυμήσφαθας; ἐκεῖνον γάρ φασιν 
ἐν τοῖς καλλίστοις τε καὶ ἀναγκαιοτάτοις ἡγου-. 

µενον εἶναι ἐπιμελήμασι γεωργίαν τε καὶ τὴν. 
πολεμικὴν τέχνην τούτων ἀμφοτέρων ἰσχυρῶς 

ἐπιμελεῖσθα ι 

5, Καὶ ὁ Ἐρυτόβουλος ἀκούσας ταῦτα εἶπε, Καὶ 

τοῦτο, ἔφη, πιστεύεις, ὦ Σώκρατες, βασιλέα τῶν. 
ἨἩερσών γεωργίας τι συνεπιμελεῖσθαι; | 

“Ωδ' ἄν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐπισκοποῦντες, ϕ 
Κριτόβουλε, ἴσως ἂν καταμάθοιµεν εἴ τι συνε- 
πιμελεῖται. τῶν μὲν γὰρ πολεμικών ἔργων ὅμο- 
λογοῦμεν αὐτὸν ἰσχυρώς ἐπιμελεῖσθαι, ἔτι ἐξ 
ς / ῴ . η / .ἲ ὁπόσωνπερ ἐθνῶν ΔΔΕΜΟΥο λαμβάνει, τέταχε τῷ 
ἄρχοντι ἑκάστῳ, εἰς ὁπόσους δεῖ διδόναι τροφὴ 
ς / / τν / λ ρἩ 
ἱππέας καὶ τοξότας καὶ σφενδονήτας καὶ γερροφό 
ρους, οἵτινες τῶν τε ὑπ) αὐτοῦ ἀρχομένων ἱκανοὶ 
ἔσονται κρατεῖν καὶ ἣν πολέμιοι ἐπίωσιν, ἀρήξουσι 
τῇ χώρᾳ, χωρὶς δὲ τούτων φυλακὰς ἐν ταῖς ἀκρο- 

/ / Β ο ν ν α Α 6 πὀλεσι τρέφει καὶ τὴν μὲν τροφὴν τοῖς φρουροῖ : 
δίδωσιν ὁ ἄρχων, ᾧ τοῦτο προστέτακται, βασιλεὺς 

δὲ κατ’ ἐνιαυτὸν ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν μισθοφόρων. 
καὶ τῶν ἄλλων, οἷς ὠπλίσθαι προστέτακται, καὶ 

λ α μα Ἶ πάντας ἅμα συνάγων πλὴν τοὺς ἐν ταῖς ἀκροπό- 
λεσιν ἔνθα δὴ ὁ σύλλογος καλεῖται [καὶ] τοὺς μὲν . 
5 Ν ν ε ο / Ἕλι . ο) Ν ν. ἀμφὶ τὴν ἑαυτοῦ οἴκησιν αὐτὸς ἐφορῷ, τοὺς δὲ. 
πρόσω ἀποικοῦντας πιστοὺς πέμπει ἐπισκοπεῖν' 

7 καὶ οἳ μὲν ἂν φαίνωνται τῶν Φρουράρχων καὶ τών 
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/ Δ ” ) 3 ΔΝ 8 

“χιλιάρχων καὶ τῶν σατραπών τὸν ἀριθμὸν τὸν 
τεταγµένον ἔκπλεων ἔχοντες καὶ τούτους δοκίµοις 

ἵπποις τε καὶ ὅπλοις κατεσκευασµένους παρέχωσι, 

τούτους μὲν τοὺς ἄρχοντας καὶ ταῖς τιμαῖς αὔξει 
ες Δ / / / ο] » α/ καὶ δώροις µεγάλοις καταπλουτίζει, οὓς δ' ἂν εὕρῃ 

"τῶν ἀρχόντων ἢ καταμελοῦντας τῶν φρουρούντων 
ἢ κατακερδαίνοντας, τούτους χαλεπώς κολάζει καὶ 

/ ” 3 ΑΦ 4 3 Δ / 
παύων τῆς ἀρχῆς ἄλλους ἐπιμελητας καθίστησι. 

τῶν μὲν δι πολεμικών ἔργων ταῦτα ποιών δοκεῖ 

ἡμῖν ἀναμφίλόγως ἐπιμελεῖσθαι, ἔτι δὲ ὁ ὁπόσην μὲν 8 
τῆς χώρας διελαύνων ἐφορᾷῷ αὐτός, αὐτὸς καὺ δοκι- 

µάζει, ὁπόσην δὲ μὴ αὐτὸς ἐφορᾷ, πέµπων πιστοὺς 

ἐπισκοπεῖται. καὶ οὓς μὲν ἂν αἰσθάνηται τῶν 

ᾱ ἀρχόντων συνοικουµένην τε τὴν χώραν ́ παρεχο- 
µ ένους καὶ ἐνεργὸν οὖσαν τὴν γῆν καὶ πλήρη 
νένδρων τε ὧν ἑκάστη Φέρει καὶ κρπιῶον τούτοις 
μὲν χώραν τε ἄλλην προστίθησι καὶ δώροις κοσμεῖ 

καὶ ἕδραις ἐντίμοις γεραίρει, οἷς δ ἂν ὁρᾷ ἀργόν 
τε τὴν χώραν οὖσαν καὶ ὀλιγάνθρωπον ἢ διὰ 
᾿χαλεπύτητα ἢ δι ὕβριν ἢ δὺ ἀμέλοιαν, τούτους 

δὲ κολάζων καὶ παύων τῆς ἀρχῆς ἄρχοντας ἄλλους 

᾿καθίστησι. ταῦτα ποιῶν δοκεῖ ἧττον ἐπιμελεῖσθαι 9 

᾿ὕπως ἡ γῆ ἐνεργὸς ἔσται ὑπὸ τῶν κατοικούντων 

ἡ ὅπως εὖ φυλάξεται ὑπὸ τῶν φρουρούντων; καὶ 
:εἰσὶ δ' αὐτῷ οἱ ἄρχοντεν διατοτῶγµένοι ἐφ ἑκά- 
-τερον οὐχ οἱ αὔτοί, ἀλλ οἱ μὲν ἄρχουσι τῶν 

᾿κατοικούντων τε καὶ τῶν ἐργατῶν καὶ δασμοὺς ἐκ 
τούτων ἐκλέγουσιἩ, οἱ δ' ἄρχουσι τῶν ὠὡπλισμένων 
᾿φρουρῶν. κἂν μὲν ὁ φρούραρχος μὴ ἱκανώῶς τῇ 
χώρα ἀρήγῃ, ὁ τών ἐνοικούντων ἄρχων καὶ τῶν 

τπτ ϱ 
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ἔργων ἐπιμελούμενος κατηγορεῖ τοῦ φρουράρχου, 
ὅτι οὐ δύνανται ἐργάζεσθαι διὰ τὴν ἀφυλαξίαν, 
ἣν δὲ παρέχοντος τοῦ φρουράρχου εἰρήνην τοῖς 
ἔργοις ὁ ἄρχων ὀλιγάνθρωπόν τε παρέχηται καὶ 
ἀργὸν τὴν χώραν, τούτου αὖ κατηγορεῖ ὁ φρούραρ- 

11 χο. καὶ γὰρ σχεδόν τι οἱ κακώς τὴν χώραν ο 
ἐργαξόμενοι οὔτε τοὺς φρουροὺς τρέφουσιν οὔτε 
τοὺς δασμοὺς δύνανται ἀποδιδόναι. ὅπου δ ἂν. 
σατράπης καθιστῆται, οὗτος ἀμφοτέρων τούτων 

” Ἀ ἐπιμελεῖται. 1 
5 Ἐκ τούτων ὁ Ἐριτόβουλος εἶπεν Οὐκοῦν εἰ 

Γω) ” 3 

μὲν δὴ ταῦτα ποιεῖ βασιλεύ», ὦ Σώκρατεν, οὐδὲν - 
ἔμοιγε δοκεῖ ἧττον τῶν γεωργικών ἔργων ἐπιμε- 
λεῖσθαι ἢ τῶν πολεμικών. ] 

ϱ / 3 ς ή ἆ 1  Ἔτι δὲ πρὸς τούτοις, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐν ὁπό- 
σαις τε χώραις ἐνοικεῖ καὶ εἰς ὁπόσας ἐπιστρέφεται, 
ἐπιμελεῖται τούτων, ὅπως κῆποί τε ἔσονται οἱ 
παράδεισοι καλούμενοι πάντων καλών τε κἀγαθών 

/ 4 ς α / }/ μι / φν Ἡ 
Μαθτος, ὅσα. ή 9 Φύειν ἐθέλει, καὶ ἐν τούτοις αὐτὸς ̓  

τὰ πλεῖστα διατρίβει, ὅταν μὴ ἡ ὥρα τοῦ ἔτους 

ἐξείργῃ. 
 Νὴ Δύ ἔφη ὁ Κριτόβουλος, ἀνόγλη. τοίνυν, ὦ / 

Σώκρατες, ἔνθα γε διατρίβει αὐτός, καὶ ὅπως ὡς. 
κάλλιστα κατεσκευασµένοι ἔσονται οἱ παράδεισοι ; 
ἐπιμελεῖσθαι δένδρεσι καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι κα- 
λοῖς, ὅσα ἡ γῆ φύει. ' 

1  Φασὶ δέτινες, ἔφη ὁ Σωκράτη», ὦ ὦ Κριτόβουλε, ς 
καὶ ὅταν δώρα διδῷ ὁ βασιλεύς, πρῶτον μὲν 
εἰσκαλεῖν τοὺς πολέμῳ ἀγαθοὺς «φεγονότας, ὅτι 
οὐδὲν ὄφελος πολλὰ ἀροῦν, εἰ μὴ εἶἷεν οἱ ἀρήξοντες' 
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/ Ν / ν / “δεύτερον δὲ τοὺς κατασκευάζοντας τὰς χώρας 
ἄριστα καὶ ἐνεργοὺς ποιοῦντας, λέγοντα ὅτι οὐδ' 

ς ν / α ε Ν ς ὁ «ες / ἂν οἱ ἄλκιμοι δύναιντο ζῆν, εἰ μὴ εἷεν οἱ ἐργαζό- 
/ μἳ λ ὦς 4 ᾿ 

µενοι. λέγεται δὲ καὶ Κῦρός ποτε, ὕσπερ εὐδοκι- 
᾿μµώτατος δὴ βασιλεὺς γεγένηται, εἰπεῖν τοῖς ἐπὶ 
'τὰ δώρα κεκληµένοις ὅτι αὐτὸς ἂν δικαίως τὰ 

ἀμφοτέρων δώρα λαμβάνοιυ κατασκευάζειν τε γὰρ 
ἄριστος εἶναι ἔφη χώραν καὶ ἀρήγειν τοῖς κατε- 
᾿σκευασµένοις. 
';. Κῦρος μὲν τοίνυν, ἔφη ὁ Ἐριτόβουλος, ὦ Σώ- 
΄κρατες, καὶ ἐπηγάλλετο οὐδὲν ἧττον, εἰ ταῦτα 
ἔλεγεν, ἐπὶ τῷ χώρας ἐνεργοὺς ποιεῖν καὶ κατα- 
σκευάξειν ἢ ἐπὶ τῷ πολεμικὸς εἶναι. 

Καὶ ναὶ μὰ Δί, ἔφη ὁ Σωκράτης, Κῦρός χε, εἰ 
ἐβίωσεν, ὄριστος ἂν δοκεῖ ἄρχων γενέσθαι, καὶ 
τούτου τεκμήρια ἄλλα τε πολλὰ παρέσχηται καὶ 

ὁπότε περὶ τῆς βασιλείας τῷ ἀδελφῷ ἐπορεύετὸ 

μµαχούμµενος, παρὰ μὲν άμμο ον λέγεται αὐτο- 

| ̓μολῆσαι πρὸς βασιλέα, παρὰ δὲ να λη πολλαὺ 

μυριάδες πρὸς Κῶῤον. ἐγὼ δὲ καὶ τοῦτο 
μαι µέγα τεκµήριον ἄρχοντος ἀρετῆς εἶναι, ᾧ ἂν 
᾿ἑκόντες πείθωνται καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς παραµένειν 
ἐθέλωσιν. ἐκείνῳ δὲ [καὶ] οἱ φίλοι ζῶντύ τε συνε- 
᾿Ῥόχοντο καὶ ἀποθανόντι συναπέθανον πάντες περὶ 
τὸν νεκρὸν μαχόμενοι πλὴν ᾿Αριαίου' "Ἀριαίος δ᾽ 
ἔτυχεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ κέρατι τεταγµένος. οὗτος 
τοίνυν ὁ Ἐῦρος λέγεται Λυσάνδρῳ, ὅτε ἠἦλθεν 

᾿ἄγων αὐτῷ τὰ παρὰ τῶν συμμάχων δῶρα, ἄλλα 
πε φιλοφρονεῖσθαι, ὡς αὐτὸς ἔφη ὁ Λύσανδρος 
᾿ξένῳ ποτέ τινι ἐν Μεγάροις διηγούµενος, καὶ τὸν 

6 -- 

8 .. 
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ο, µάζεις τοῦτο, φάναι, ὦ Λύσανδρε; ὄμνυμί σοι τὸν 

26 καὶ αὐτὸς μέντοι ἔφη ὁ Λύσανδρος ἀκούσας ταῦτα 

Υ 
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ἐν Σάρδεσι παράδεισον ἐπιδεικνύναι αὐτὸν ἔφη. 
ἐπεὶ δὲ ἐθαύμαζεν αὐτὸν ὁ Λύσανδρος ὡς καλὰ μὲν 
τὰ δένδρα εἴη, δι ἴσου δὲ πάντα πεφυτευµένα, ὀρθοὶ 
δὲ οἱ στίχοι τῶν δένδρων, εὐγώνια δὲ πάντα καλώς 

”/ . Ν δὲ λλ λ ) ὃ - ο) εἴη, ὀσμαὶ δὲ πολλαὶ καὶ ἡδεῖαι συμπαρομαρτοῖεν 
αὐτοῖς περιπατοῦσι, καὶ ταῦτα θαυμάζων εἶπεν 
᾽Αλλ” ἐγώ τοι, ὦ Κῦρε, πάντα μὲν ταῦτα θαυμάζω 

ιδίως 

ἐπὶ τῷ κάλλει, πολὺ δὲ μᾶλλον ἄγαμαι τοῦ κατα- 
µετρήσαντός σοι καὶ διατάξαντος ἕ ἕκαστα τούτων. 
ἀκούσαντα δὲ ταῦτα τὸν ΚΌρον ἠσθῆναί τε καὶ 

εὐπεῖν' Ταῦτα τοίνυν, ὦ Λύσανδρε, ἐγὼ πάντα καὶ 
Ν [ον Ν διεµέτρησα καὶ διέταξα, ἔστι δ' αὐτῶν, φάναι, ἃ 

καὶ ἐφύτευσα αὐτός. καὶ ὁ Λύσανδρος ἔφη, ὦπο- | 
φ 2 αν. ἃ Ν » Ν Αα « / Ν 

βΒλέψας εἰς αὐτὸν καὶ ἰδὼν τῶν τε ἱματίων τὸ 
/ ω ω λ κ 4 - 3 / Ν α. κάλλος ὧν εἶχε καὶ τῆς ὀσμῆς αἰσθόμενος καὶ τῶν 

στρεπτὠν καὶ τῶν ψελίων [τὸ κάλλος] καὶ τοῦ 
. 

ἄλλου κόσμου οὗ εἶχεν, εἰπεῖν, Τί λέγεις, φάναι, 
ὦ Ἐδρε; ἡ γὰρ σὺ ταῖς σαῖς χερσὶ τούτων τι. 
2 / ἃ λ ω 3 / ἐφύτευσας; καὶ τὸν ἘΚῦρον ἀποκρίνασθαι, Θαυ- 

Μίθρην, ὅτανπερ ὑγιαίνω, µηπώποτε δειπνῆσαι 
πρὶν ἱδρώσαι ἢ τῶν πολεμικών τι ἢ) τών γεωργικών 
”/ ων ΔΑ . σ / ’ 

ἔργων μελετών ἢ ἄεὶ ἕν γέ τι Φφιλοτιμούμενος. 
νο ν "οὉ 

δεξιώσασθαί τε αὐτὸν καὶ εἰπεῖν' Δικαίως µοι 
δοκεῖ, ὦ Κῦρε, εὐδαίμων εἶναι ἀγαθὸς γὰρ ὧν 
ἀνὴρ εὐδαιμονεῖς. 

Ταῦτα δέ, ὦ Ἐριτόβουλε, ἐγὼ διηγοῦμαι, ἔφη. 

ὁ Σωκράτης, ὅτι τῆς γεωργίας οὐδ οἱ πάνυ µακά- 

Ριοι δύνανται ἀπέχεσθαι. ἔοικε γὰρ ἡ ἐπιμέλεια 

τα .. πο ών - 

ην 
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αὐτῆς εἶναι ἅμα τε ἡδυπάθειά τις καὶ οἴκου αὔξη- 
/ ΄” 

.σις. καὶ σωµάτων ἄσκησις εὖς τὸ δύνασθαι ὅσα 
3 / / Α Δ Ν ΣΕ} 

ἀνδρὶ ἐλευθέρῳ προσήκει. πρῶτον μὲν γὰρ ἀφ 
ω α « ” / 3 / 

ὧν ζῶσιν οἱ ἄνθρωποι, ταῦτα ἡ γῆ Φέρει ἐργαξομέ- 
Σ1.5 ϱ / ὃ θ γ ζ . 

νοις, καὶ ἀφ᾽ ὧν τοίνυν ἡδυπαθοῦσι, προσεπιφερει 
α λ Δ 2 / 

ἔπειτα δὲ ὅσοις κοσμοῦσι βωμοὺς καὶ ἀγάλματα 
. ο) ς 

καὶ οἷς αὐτοὶ κοσμοῦνται, καὶ ταῦτα μετὰ ἡδίστων 
. . / κο ο ο τό ν 
ὀσμῶν καὶ θεαµάτων παρέχει ἔπειτα δὲ ὄψα 

πολλὰ τὰ μὲν φύει, τὸ δὲ τρέφει’ καὶ γὰρ ἡ 

προβατευτικὴ τέχνη συνῆπται τῇ Ὑεωργίᾳ, ὥστε 
ἔχειν καὶ θεοὺς ας θύοντας καὶ αὐτοὺς 

ςχρῆσθαι. παρέχουσα ὃ) ἀφθονώτατα τἀγαθὰ οὐκ 
:. ῳ Δ / / 1 ν / 

ἐᾷ ταῦτα µετα κακές καμαρι ἀλλὰ ψύχη 

τε χειμώνος καὶ θάλπη θέρους ἐθίζει καρτερεῖν. 

καὶ τοὺς μὲν αὐτουργοὺς διὰ τῶν χειρῶν γυμ- 
νάζουσα ἰσχὺν αὐτοῖς προστίθησι, τοὺς δὲ τῇ 
) / 9) 3 / / 3 / ο ἐπιμελείᾳ γεωργοῦντας ἀνδρίζευ πρωί τε ἐγείρουσα 

/ α / Δ 

καὶ πορεύεσθαι σφοδρῶς ἀναγκάζουσα. καὶ γὰρ 
ἐν τῷ χώρῳ καὶ ἐν τῷ ἄστει ἀεὶ ἐν ὥρα αἱ ἐπικαι- 
ριώταται πράξεις εἰσίν. ἔπειτα ἤν τε σὺν ἵππῳ 

2 / α /. / α ο « ἀρήπγειν τις τῇ πόλει βούληται, τὸν ἵππον ἵκανω- 
«τάτη ἡ γεωργία συντρέφειν, ἦν τε πεζᾳ, σφοδρὸν 

τὸ σώμα παρέχει θήραις τε ἐπιφιλοπονεῖσθαι 

συνεπαίρει τι ἡ γῆ καὶ κυσὶν εὐπέτειαν τροφῆς 

παρέχουσα καὶ θηρία συµπαρατρέφουσα. ὠφε- 
/{ δὲ Ν νο Δ ς /΄ 1 Λ - λούμενοι δὲ καὶ οἱ ἵπποι καὶ αἱ κύνες ἀπὸ τῆς 

ο γεωργίας ἀντωφελοῦσι τὸν χώρον, ὁ μὲν ἵππος 
πρωί τε κοµίζων τὸν κηδόµενον εἶς τὴν ἐπιμέλειαν 

ε, αλ / ὦ κ 3 / ε μ / καὶ ἐξουσίαν παρέχων ὀψὸὲ ἀπιέναι, αἱ δὲ κύνες 
τά τε θηρία ἀπερύκουσαι ἀπὸ λύμης καρπών 

ο 

ο) 
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καὶ προβάτων καὶ τῇ ἐρημίᾳ τὴν ἀσφάλειαν συμ- 

7 παρέχουσαι. -παρορμᾷ δέ τι καὶ εἰς τὸ ἀρήγειν' 
σὺν ὅπλοις τῇ χώρα καὶ ἡ γῆ τοὺς γεωργοὺς ἐν 
τῷ µέσῳ τοὺς καρποὺς τράφουσα τῷ κρατοῦντε 

8 λαμβάνειν. καὶ δραμεῖν δὲ καὶ βαλεν καὶ πηδή- 
σαι τίς ἱκανωτέρους τέχνη γεωργίας παρέχεται; 
τίς δὲ τοῖς ἐργαζομένοις πλείω τέχνη ἀντιχαρίζε-. 

ται; τίς δὲ ἥδιον τὸν ἐπιμελόμενον δέχεται, προ- 
τείνυσα προσιόντι λαβεῖν ὅ τι χρήζει; τίς δὲ 

9 ξένους ἀφθονώτερον δέχεται; χειµάσαι δὲ πυρὶ 
ἀφθόνῳ καὶ θερμοῖς λουτροῖς ποῦ πλείων εὐμάρεια 
ἢ ἐν χώρῳ; ποῦ δὲ ἥδιον θερίσαι ὕδασί τε καὶ, 
πνεύµασι καὶ σκιαῖς ἢ κατ ἀγρόν; τίς δὲ ἄλλη 
θεοῖς ἀπαρχὰς πρεπωδεστέρας παρέχει ἢ ἑορτὰς 

ιο πληρεστέρας ἀποδεικνύει; τίς δὲ οἰκέταις προσ- 
φιλεστέρα ἢ γυναικὶ ἡδίων ἢ τέκνοις ποθεινοτέρα. 

τΙ Ἰ φίλοι εὐχαριτωτέρα; ἐμοὶ μὲν θσυμαστὸρ δοκεῖ 
εἶναι, εἴ τις ἐλεύθερος ἄνθρωπος ἢ κτῆμά τι τούτου. 
ἤδιον αρεὼν ἢ ἐπιμέλειαν ἠδίῳ τινὰ ταύτης 

12 ηὕρηκεν ἢ ὠφελιμωτέραν εἰς τὸν βίον. ἔτι δὲ ἡ 
γΥῆ θέλουσα τοὺς δυναµένους καταµανθάνειν καὶ 
δικαιοσύνην διδάσκει τοὺς γὰρ ἄριστα θεραπεύ- : 

13 οντας αὐτὴν πλεῖστα ἀγαθὰ ἀντιποιεὶ. ἐὰν δ 
ἄρα καὶ ὑπὸ πλήθους ποτὲ στρατευμάτων τῶν 
ἔργων στερηθώσιν οἱ ἐν τῇ γεωργίᾳ ἀναστρεφό- 
µενοι καὶ σφοδρῶς καὶ ἀνδρικῶς παιδευόµενοι, 
οὗτοι εὖ παρεσκευασµένοι καὶ τὰς ψυχὰς καὶ τὰ 6 
σώματα, ἣν μὴ θεὺς ἀποκωλύῃ, δύνανται ἰόν- 
τες εἰς τὰς τῶν ἀποκωλυόντων λαμβάνειν ἀφ' 
ὧν θρέψονται. πολλάκις δ ἐν τῷ πολέμῳ καὶ | 
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- Δ 

ἀσφαλέστερόν ἐστι σὺν τοῖς ὅπλοις τὴν τροφὴν µα- 

στεύειν ἣ σὺν τοῖς γεωργικοῖς ὀργάνοι». συµπαι- 
- ς 

δεύει δὲ καὶ εἰς τὸ ἐπαρκεῖν ἀλλήλοις ἡ γεωργία. 

ἐπί τε γὰρ τοὺς πολεμίους σὺν ἀνθρώποις δεῖ ἰέναι, 
τῆς τε γῆς σὺν ἀνθρώποις ἐστὶν ἡ ἐργασία. τὸν 
οὖν μέλλοντα εὖ γεωργήσειν δεῖ τοὺς ἐργαστῆρας 

ο καὶ προθύµους παρασκευάζειν καὶ πείθεσθαι ἐθέ- 
λοντας τὸν δὲ ἐπὶ πολεμίους ἄγοντα ταὐτὰ δεῖ 
μηχανᾶσθαι δωρούμενόν τε τοῖς ποιοῦσιν ἃ δεῖ 

ποιεῖν τοὺς ἀγαθοὺς καὶ κολάζοντα τοὺς ἀτακ- 
τοῦντας. καὶ παρακελεύεσθαι δὲ πολλάκις οὐδὲν 

5 ἧττον δεῖ τοῖς ἐργάταις τὸν γεωργὸν ἢ τὸν στρα- 
τηγὸν τοῖς στρατιώταις' καὶ ἐλπίδων δὲ ἀγαθῶν 

οὐδὲν ἧττον οἱ δοῦλοι τῶν ἐλευθέρων δέονται, ἀλλὰ 
καὶ μᾶλλον, ὅπως µένειν ἐθέλωσι. καλῶς δὲ κἄ- 

ο) , Δ ” Δ / ο) 3/. 
κεῖνος εἶπεν Ὁς ἔφη την φγεωργίαν τῶν ἄλλων 

ο τεχνών μητέρα καὶ τροφὸν εἶναι εὖ μὲν γὰρ 
Φεροµένης τῆς γεωργίας ἔρρωνται καὶ αἱ ἄλλαι 
τέχναι ἅπασαι, ὅπου ὃ ἂν ἀναγκασθῇ ἡ γῆ χερ- 

/ 3 4 Δ ο 3 / / 

σεύειν, ἀποσβέννυνται καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι σχεδόν 

τι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. 
5 ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἐριτόβουλος εἶπεν ᾽Αλλὰ 

” Δ ” 4 ’ - - / 

ταῦτα μὲν ἔμοιγε, ὦ Σώκρατες, καλώς δοκεῖς λέγειν’ 
”” Ν ο) α α ο κ» ) / 

ὅτε δὲ τῆς γεωργικῆς τὰ πλεῖστά ἐστιν ἀνθρώωπῳ 
” / 

ἀδύνατα προνοῆσαι, καὶ γὰρ χάλαζαι καὶ πάχναι 
δι 4 . Δ . ” Ρ] / τν α ἐνίοτε καὶ αὐχμοὶ καὶ ὄμβροι ἐξαίσιοι καὶ ἐρυσῖβαι 

οκαὶ ἄλλα πολλάκις τὰ καλώς ἐγνωσμένα καὶ 
πεποιηµένα ἀφαιροῦνται καὶ πρόβατα δ ἐνίοτε 

/ / λες 3 ” / 

κάλλιστα τεθραµµένα νόσος ἐλθοῦσα κάκιστα 

ἀπώλεσεν. 

ιο 

-- 
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ι ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ὁ Σωκράτης εἶπεν ᾽Αλλ). 

ὤμην ἔγωγέ σε, ὦ Ἐριτόβουλε, εἰδέναι ὅτι ο. 
θεοὺ οὐδὲν ἧττόν εἶσι κύριοι τῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ 
ἔργων ἢ τῶν ἐν τῷ πολέμῳ. καὶ τοὺς μὲν ἐν τῷ 
πολέμῳ ὁρᾷς οἶμαι πρὸ τῶν πολεμικών πράξεων 
ἐξαρεσκομένους τοὺς θεοὺς καὶ ἐπερωτώντας θυ- 
σίαις καὶ οἰωνοῖς, ὅ τι τε χρὴ ποιεῖν καὺ ὅ τι µή:ι 

ο περὶ δὲ τῶν γεωργικών πράξεων ἧττον οἴει δεῖν 
τοὺς θεοὺς ἑλάσκεσθαι; εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη, ὅτι οἱ 
σώφρονες καὶ ὑπὲρ ὑγρών καὶ ξηρῶν καρπών καὶ 
βοῶν καὶ ἵππων καὶ προβάτων καὶ ὑπὲρ πάντων 
γε δὴ τῶν κτημάτων τοὺς θεοὺς θεραπεύουσιν. : 

Ψι )Αλλὰ ταῦτα µέν, ἔφη, ὦ Ἀώκρατον, καλώς µου 
δοκεῖς λέγειν κελεύων πειρᾶσθαι σὺν τοῖς θεοῖς 
ἄρχοσθαι παντὸς ἔρηου, ὡς τῶν θεῶν κυρίων ὄντων | 
οὐδὲν ἧττον τῶν εἰρηνικῶν ἢ τῶν πολεμικών ἔργων. 
ταῦτα μὲν οὖν πειρασόµεθα οὕτω ποιεῖν. σὺ δ 5 
ἡμῖν ἔνθεν λέγων περὶ τῆς οἰκονομίας ἀπέλιπες, 
πειρῶ τὰ τούτων ἐχόμενα διεκπεραίνειν, ὡς καὶ 
νῦν µοι δοκώ ἀκηκοὼς ὅσα εἶπες μᾶλλόν τι ἤδη 
διορᾶν ἢ πρὀσθεν, ὅ τι χρὴ ποιοῦντα βιοτεύειν. 
Τί οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἄρα, εἰ πρῶτον μὲν ι 
ἐπανέλθοιμεν ὅσα μὲν ὁμολοηγοῦντες διεληλύθα- 
μεν, ἵν', ἦν πως δυνώµεθα, πειραθώμεν οὕτω καὶ 
τὰ λοιπὰ διεξιέναι συνομολογοῦντες ; 

4  Ἡδὺ φοῦν ἐστιν, ἔφη ὁ Ἐριτόβουλος, ὥσπερ 
καὶ χρημάτων κοινωνήσαντας ἀναμφιλόγως διελ-« 
θεῖν, οὕτω καὶ λόγων κοινωνοῦντας περὶ ὧν ἂν 
διαλεγώµεθα συνομολογοῦντας διεξιέναι. 

4 Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἐπιστήμης µέν τινος 
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ἔδοξεν ἡμῖν ὄνομα εἶναι ἡ οἰκονομία, ἡ δὲ ἐπιστήμη 
[4 1 / ” /΄ 3 ”’ θ ο αὕτη ἐφαίνετο, ᾗ οἴκους δύνανται αὔξειν ἄνθρωποι, 

οἶκος δ ἡμῖν ἐφαίνετο ὅπερ κτῆσις ἡ σύμπασα, 
΄ κτῆσιν δὲ τοῦτο ἔφαμεν εἶναι, ὅ τι ἑκάστῳ εἴη 
ὠφέλιμον εἰς τὸν βίον, ὠφέλιμα δὲ ὄντα ηὑρίσκετο, 
πάντα ὁπόσοις τις ἐπίσταιτο χρῆσθαι. πάσας μὲν Ξ 

οὖν τὰς ἐπιστήμας οὔτε μαθεῖν οἷόν τε ἡμῖν ἐδόκει, 
συναποδοκιµάζειν τε ταῖς πόλεσι τὰς βαναυσικὰς 
καλουµένας τέχνας, ὅτι καὶ τὰ σώματα κατα- 
λυμαίνεσθαι δοκοῦσι καὶ τὰς ψυχὰς καταγνύουσι. 
τεκµήριον δὲ σαφέστατον «γενέσθαι ἂν τούτου 
ἔφαμεν, εἰ πολεμίων εἶς τὴν χώραν όντων διακα- 
θίσας τις τοὺς γεωργοὺς καὶ τοὺς τεχνίτας χωρὶς 
ς / 3 / / α }ὁ / Αα / ΄ ἑκατέρους ἐπερωτῴη, πότερα δοκεῖ ἀρήγειν τῇ χώρα 

| ἢ ἀφεμένους τῆς γῆς τὰ τείχη διαφυλάττειν. οὕτως 
Ν Ἀ λ ” ο) ” ./ 2 Ἀ γὰρ ἂν τοὺς μὲν ἀμφὶ γῆν ἔχοντας Φόμεθ ἂν 

ς ψηφίζεσθαι ἀρήγειν, τοὺς δὲ τεχνίτας μὴ µάχε- 
σθαι, ἀλλ ὅπερ πεπαίδευνται καθῆσθαι μήτε 

᾿ πονοῦντας µήτε κινδυνεύοντας. ἐδοκιμάσαμεν δὲ 5 
3) . 3 ον / 5 αλα.  ἀνδρὶ καλῷ τε κἀγαθῷ ἐργασίαν εἶναι καὶ ἐπι- 
΄ στήµην κρατίστην γεωρηίαν, ἀφ᾽ ἧς τὰ ἐπιτήδεια 
, ἄνθρωποι πορίζονται. αὕτη γὰρ ἡ ἐργασία μαθεῖν « 
Ἱπε ῥάστη ἐδόκει εἶναι καὶ ἡδίστη ἐργάζεσθαι ρᾳστῃη Ἴ «ορ ’ 

᾿ καὶ τὰ σώματα κάλλιστά τε καὶ εὐρωστότατα 
᾿ παρέχεσθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἥκιστα ἀσχολίαν 
΄ παρέχειν φίλων τε καὶ πόλεως συνεπιμελεῖσθαι. 
| / : 29 / ς 4 Αν νὰ ο / 5 συμπαροξύνειν δέ τι ἐδόκει ἡμῖν καὶ εἰς τὸ ἁλκί- 

΄ µους εἶναι ἡ γεωργία ἔξω τῶν ἐρυμάτων τὰ ἐπιτή- 
᾿δεια φύουσά τε καὶ τρέφουσα τοῖς ἐργαζομένοις. 
διὼ ταῦτα δὲ καὶ εὐδοξοτάτη εἶναι πρὸς τών 

σδ. 

-χ 

μα 



το 

96 τς ΞΒΝΟΦΩΝΤΟΣ ... 
: 

πόλεων αὕτη ἡ βιοτεία, ὅτι καὶ πολίτας ἀρίστους 
καὶ εὐνουστάτους παρέχεσθαι δοκεῖ τῷ κοινῷ. : 

Δ ς α / 
Καὶ ὁ Ἐριτόβουλος, Ὅτι μέν, ὦ Σώκρατες, 

/ { / αρ 3 ΔΝ 
κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον καὶ ἥδιστον ἀπὸ γεωρ- 

γίας τὸν βίον ποιεῖσθαι, πάνυ µοι δοκώ πεπεῖσθαι 

ἱκανώς' ὅτι δὲ ἔφησθα Ααεάμώθαῖν τὰ αἴτια τών 
τε οὕτω γεωργούντων, ὥστε ἀπὸ τῆς γεωργίας : 
1 / ” 9 4 Δ Α ϱ/ .] / αφθόνως ἔχειν ὧν δέονται καὶ τῶν οὕτως ἐργαζομέ- 
νων, ὡς μὴ λυσιτελεῖν αὐτοῖς τὴν γεωρηίαν, καὶ 
ταῦτ᾽ ἄν µοι δοκώ ἡδέως ἑκάτερα ἀκούειν σου, 
ὅπως ἃ μὲν ἀγαθά ἐστι ποιώμεν, ἃ δὲ βλαβερὰ 
μὴ ποιώμεν. [ 

Τί οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Κριτόβουλε, ἦν σοι 
2 α] Αα / ε / λ ἆ δ ί ἐξ ἀρχῆς διηγήσωµαι ὡς συνεγενόµην ποτὲ ἀνδρί, 
ὃς ἐμοὶ ἐδόκει εἶναι τῷ ὄντι τούτων τών ἀνδρών, 
ΕΕ] ο η / 3 / ἁ 2 ἐφ᾽ οἷς τοῦτο τὸ ὄνομα δικαίως ἐστίν, ὃ καλεῖται 
καλός τε κάγαθὸς ἀνήρ; « 

Πάνυ ἄν, ἔφη ὁ Ἐριτόβουλος, βουλοίµην ἂν 

οὕτως ἀκούειν, ὡς καὶ ἔγωγε ἐρῶ τούτου τοῦ ὀνό- 
µατος ἄξιος γενέσθαι. 

Λέξω τοίνυν σοι, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὡς καὶ ἦλθον 
ἐπὶ τὴν σκέψιν αὐτοῦ. τοὺς μὲν γὰρ ἀγαθοὺς : 

/ / . / / 3 / τέκτονας, χαλκέας ἀγαθούς, ζωγράφους ἀγαθούς, 
ει Δ 3 λ ο ο) ἀγαθοὺς ἀνδριαντοποιοὺς καὶ τἆλλα τὰ τοιαῦτα, 
πάνυ ὀλίγος µοι χρόνος ἐγένετο ἱκανὸς περιελθεῖν 

Δ / ΔΝ / ” τε καὶ θεάσασθαι τὰ δεδοκιµασµένα καλὰ ἔργα 
τᾳ αὐτοῖς εἶναι. ὅπως δὲ δὴ καὶ τοὺς ἔχοντας τὸ / 

ΔΝ 3” ω) Ν 3 Δ 3 

σεμνὸν ὄνομα τοῦτο τὸ καλός τε κἀγαθὸς ἐπι- 
/ / ώ 3 / -α 3 ” - σκεψαίµην, τί ποτ ἐργαξζόμενοι τοῦτ' ἀξιοῖντο 

καλεῖσθαι, πάνυ µου ἡ ψυχὴ ἐπεθύμει αὐτών τινι 
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.4 

- / 
συγγενέσθαι. καὶ πρώτον μὲν ὅτι προσέκειτο τὸ 
καλὸς τῷ ἀγαθῷ, ὄντινα ἴδοιμι καλόν, τούτῳ προσ- 
ειν καὶ ἐπειρώμην καταμανθάνειν, εἴ που ἴδοιμι 

σ ένον τῷ καλὠ τὸ ἀγαθόν. ἀλλ οὐκ ᾿προσηρτηµένον τῷ καλά γαθόν. 
Μ ω) 4 1. ΔΝ Αα ᾱ ο δι 
ἄρα εἶχεν οὕτως, ἀλλὰ ἐνίους ἐδόκουν καταµαν- 

. - Δ θάνειν τῶν καλών τὰς μορφὰς πάνυ μοχθηροὺς 
ὄντας τὰς ψυχάς. ἔδοξεν οὖν µοι ἀφέμενον τῆς 
καλῆς ὄψεως ἐπ᾽ αὐτῶν τινα ἐλθεῖν τῶν καλου- 

/ ο 1 Α 2 Δ κά Ν .) / µένων καλών τε κἀγαθῶν. ἐπεὶ οὖν τὸν Ἰσχόμα- 
χον ἤκουον πρὸς πάντων καὶ ἀνδρών καὶ γυναικών 

μα 

κα 

9 ΄ 9 3 ο] / ) ΔΝ 3 

καὶ ξένων καὶ ἀστῶν καλόν τε κάγαθὸν ἐπονομα- 
ζόμενον, ἔδοξέ µοι τούτῳ πειραθῆναι συγγενέσθαι. 

΄᾿Ἰδὼν οὖν ποτε αὐτὸν ἐν τῇ τοῦ Διὸς τοῦ ἐλευ- 
θερίου στοᾷ καθήµενον, ἐπεί µοι ἔδοξε σχολάζειν, 

Ἶ ω. ὔ 3 - / - 9 / 

προσῆλθον αὐτῷ καὶ παρακαθιζὀµενος εἶπον' Τί, 
1) / 3 / 3 ΔΝ / / 
ὦ Ἰσχόμαχε, οὐ µάλα εἰωθὼς σχολάζειν κάθησαι; 

ρα” ] 

. / - ο φ / ς Α Ἀ 3 ἐπεὶ τά γε πλεῖστα ἢ πράττοντά τι ὁρῶ σε ἢ οὐ 

πάνυ σχολάζοντα ἐν τῇ ἀγορᾷ. 
ο) / 

Οὐδὲ ἄν γε νῦν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ὦ Σώκρατες, 3 

᾿ ἑώρας, εἰ μὴ ξένους τινὰς συνεθέµην ἀναμένειν 
' ἐνθάδε. 

ὝὍταν δὲ μὴ πράττης τι τοιοῦτον, πρὸς τῶν 
θεῶν, ἔφην ἐγώ, ποῦ διατρίβεις καὶ τί ποιεῖς; ἐγὼ 
γάρ τοι πάνυ βούλομαί σου πυθέσθαι, τί ποτε 

| ΄ Ν 3 Δ / 3 Δ .” ” 

πράττων καλὸς κἀγαθὸς κέκλησαι, ἐπεὶ οὐκ ἔνδον 
ς . ’ 

΄. Ίε διατρίβεις οὐδὲ τοιαύτη σου ἡ ἕξις τοῦ σώματος 
καταφαίνεται. 

Καὶ ὁ Ἰσχόμαχος γελάσας ἐπὶ τῷ τί ποιών : 
΄ καλὸς κἀγαθὸς κέκλησαι καὶ ἡσθείς, ὥς Υ ἐμοὶ 
; ἔδοξεν, εἶπεν' ᾽Αλλ) εἰ μὲν ὅταν σοι διαλέγωνται 
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περὶ ἐμοῦ τινες, καλοῦσί µε τοῦτο τὸ ὄνομα, οὐκ 
πω δουν ν 4 / ο τω, . οἶδα' οὐ γὰρ δὴ ὕταν γέ µε εἰς ἀντίδοσιν καλώνται 

τριηραρχίας ἢ χορηγίας, οὐδείς, ἔφη, ζητεῖ τὸν 

καλόν τε κἀγαθόν, ἀλλὰ σαφῶς, ἔφη, ὀνομάζοντές 

με Ἰσχόμαχον πατρόθεν προσκαλοῦνται. ἐγὼ 
Ἀ. / ”/ ει ὼ / “ 3 / ]ὃ ” 

μεν τοίνυν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὅ µε ἐπήρου, οὐδαμώς 
”/ ’ 8 / ” / 1 - ἔνδον διατρίβω. καὶ γὰρ δή, ἔφη, τά γε ἐν τῇ 

” / / Ν 3 Ν 6 ’ 3 ιά Λ 

οἰκίᾳ µου πἀνυ καὶ αὐτὴ ἡ γυνή ἐστιν ἱκανὴ διοι- 

κεῖν. 
. / ν 

4 ᾽Αλλὰὸ καὶ τοῦτο, ἔφην, ἔγωγε, ὦ Ἰσχόμαχε, 

πάνυ ἂν ἡδέως σου πυθοίµην, πότερα αὐτὸς σὺ 

ἐπαίδευσας τὴν «υναῖκα, ὥστ᾽ εἶναι οἵαν δεῖ, ἢ. 

ἐπισταμένην ἔλαβες παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ τῆς 

μητρὸς διοικεῖν τὰ προσήκοντα αὐτῇ. 
 4ψ ” ολ ν Ἡ [ή .) / Ν 

δ Ἰαὶ τί ἀν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐπισταμένην αὐτὴν 

παρέλαβον, ἣ ἔτη μὲν οὕπω πεντεκαίδεκα γεγονυῖα 

ἦλθε πρὸς ἐμέ, τὸν δ ἔμπροσθεν χρόνον ἔξζη. 
ς ΔΝ ζωὴ 3 ’ ” ε ’ . 

υπο πολλης ἐπιμελείας, ὅπως ὡς ἐλάχιστα μὲν 

ὄψοιτο, ἐλάχιστα δὲ ἀκούσοιτο, ἐλάχιστα δ ἐροίη; 
.” ᾿ 3 / ” .) ο) / 

6 οὐ γὰρ ἀγαπητόν σοι δοκεῖ εἶναι, εἰ µόνον ἦλθεν 
ἐπισταμένη ἔρια παραλαβοῦσα ἱμάτιον ἀποδεῖξαι. 

καὶ ἑωρακυῖα, ὥς ἔργα ταλάσια θεραπαίναις δίδο-. 
3 Δ / . Δ / ”/ / ” 

ται; ἐπεὶ τά γε ἀμφὶ γαστέρα, ἔφη, πάνυ καλώς, 
φ / 3. κ ο / 
ὢ Ῥώκρατες, ἦλθε πεπαιδευµένη' ὅπερ µέγιστον 

ἔμοιγε δοκεῖ παίδευµα εἶναι καὶ ἀνδρὶ καὶ γυναικί. 
Ἰ. Τὰ ὃ ἄλλα, ἔφην ἐγώ, ὦ ᾿Ἰσχόμαχε, αὐτὸς 
ἐπαίδευσας τὴν γυναῖκα ὥστε ἱκανὴν εἶναι ὧν. 
προσήκει ἐπιμελεῖσθαι; 

Οὐ μὰ Δί’, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, οὐ πρίν γε καὶ 
ἔθυσα καὶ εὐξάμην ἐμέ τε τυγχάνειν διδάσκοντα 
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καὶ ἐκείνην µανθάνουσαν τὰ βέλτιστα ἀμφοτέροις 
ς 

ἡμῖν. 

ο Οὐκοῦν, ἔφην ἐγώ, καὶ ἡ γυνή σοι συνέθυε καὶ 

᾿ συνηύχετο ταὐτὰ ταῦτα; 
Καὶ µάλα αγ’, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, πολλὰ ὑπο- 

σχοµένη μὲν πρὸς τοὺς θεοὺς γενέσθαι οἷαν δεῖ, 
:καὶ εὔδηλος ἦν ὅτι οὐκ ἀμελήσει τῶν διδασκο- 
μένωγ. 

δ 

Πρὸς θεῶν, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, τί πρῶτον 9 
/ ”! 3 / . α ε ε) Ν αν” 3 

διδάσκειν ἤρχου αὐτήν, διηγοῦ µου ὡς ἐγὼ ταῦτ 
” ο 

ἂν ἤδιόν σου διηγουµένου ἀκούοιμι ἢ εἴ µοι γυµ- 

ο ψικὸν ἢ ἱππικὸν ἀγώνα τὸν κάλλιστον διηγοῖο. 
Καὶ ὁ ᾿Ισχόμαχος ἀπεκρίνατο, Τί δέ; ἔφη, ὦ 

Σώκρατες, ἐπεὶ ἤδη µοι χειροήθης ἦν καὶ ἐτε- 
/ / / ΜΕΡΗ 9. φο/ 

τιθάσευτο ὥστε διαλέγεσθαι, ἠρόμην αὐτὴν ὧδέ 
κι». 5 / 9 γ / 

πως' 'Ἠϊπέ µοι, ὦ φύναι, ἆρα ἤδη κατενόησας, 
΄ κ. αχ 3 4 λ Δ ς 

«τίνος ποτὲ ἕνεκα ἐγώ τε σὲ ἔλαβον καὶ οἱ σοὶ 
γονεῖς ἔδοσάν σε ἐμοί; ὅτι μὲν γὰρ οὐκ ἀπορία 

α ἦν, μεθ) ὅτου ἄλλου ἐκαθεύδομεν ἄν, οἵδ' ὅτι καὶ 
Ν λ ο” » / / 3 / 

σοὶ καταφανὲς τοῦτ᾽ ἐστί. βουλευόμενος ὃ ἐγώ 
« Αα - Α τε ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ οἱ σοὶ γονεῖ ὑπὲρ σοῦ, τίν᾿ 

ΑΔ ΔΝ /. ”/ Ν / / οἂν κοινωνὸν βέλτιστον οἴκου τε καὶ τέκνων λά- 
. [4 Ν 3 / ΔΝ ς ΔΝ ο) 

βοιµεν, ἐγώ τε σὲ ἐξελεξάμην καὶ οἱ σοὶ γονεῖς, 
ὡς ἐοίκασιν, ἐκ τῶν δυνατών ἐμέ. τέκνα μὲν οὖν 
Ἀ 6 / ὃ - αν / / / 

ἣν θεύς ποτε διδῷ ἡμῖν γενέσθαι, τότε βουλευσό- 
κ. Δ 3. ο 6 4” / / 

µεθα περὶ αὐτῶν, ὅπως ὅτι βέλτιστα παιδεύσοµεν 
/ ” 

5 αὐτά κοινὸν γὰρ ἡμῖν καὶ τοῦτο ἀγαθόν, συµµά- 
. ή χων καὶ γηροβοσκῶν ὅτι βελτίστων τυγχάνειν' 

. δὲ ες ε -ά ὤδ { Ε] 3 / Δ 

νῦν δὲ δὴ οἶκος ἡμῖν ὅδε κοινός ἐστιν. ἐγώ τε γὰρ 
[ή ” Δ 

ὕσα µοι ἔστιν ἅπαντα εἰς τὸ κοινὸν ἀποφαίνω 

- στ 
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/ ο  ρ , ) Δ Ν / : σύ τε ὅσα ἠνέγκω πάντα εἰς τὸ κοινὸν κατέθηκας. 
καὶ οὐ τοῦτο δεῖ λογίζεσθαι, πότερος ἄρα ἀριθμώ ες γ , πότερο ἄρα ἀριθμά 

/ ς ο 1 .) α ᾽ ι 

πλείω συµβέβληται ἡμών, ἀλλ) ἐκεῖνο εὖ εἰδέναι, 
6“ εν Δ ς ο / αρα φ | ὅτι ὁπότερος ἂν ἡμών βελτίων κοινωνὸς ᾖ, οὗτος - 

14 τὰ πλείονος ἄξια συµβάλλεται. ἀπεκρίνατο δὲ 
3 Σ / λ . ε . «η η -ῇἩᾱ µοι, ὦ Σώκρατες, πρὸς ταῦτα ἡ γυνή, 'Τέ ὃ ἂν 

λ” ἁ ” / α / ς ἐγώ σοι, ἔφη, δυναίµην συμπρᾶξαι; τίς δὲ ἡ ἐμὴ - 
δύ . 3 ν , 3 αν δ᾽ ” ύναμις; ἀλλ᾽ ἐν σοὶ πάντα ἐστίν' ἐμὸν δ ἔφησεν 
« / ” Αα Ν Ν .” 

16 ᾗ µήτηρ ἔργον εἶναι σωφρονεῖν. 'Ναὶ μὰ Δύ, 

ἔφην ἐγώ, ΄ ὦ γύναι, καὶ γὰρ ἐμοὶ ὁ πατήρ. ἀλλὰ 
σωφρόνων τοί ἐστι καὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς οὕτως 

. «/ / / ς / 9 ο 
ποιεῖν, ὅπως τά τε ὄντα ὡς βέλτιστα ἕξει καὶ 5: 

ἄλλα ὅτι πλεῖστα ἐκ τοῦ καλοῦ τε καὶ δικαίου 
6 / ῃ εζαἱ (δ. ἆ τα ον κ / 16 προσηενήσεται. αἱ τί δή, ἔφη, ΄ ὁρᾷς, ἡ γυνή, 

κ“ Ἀ δν ω 9 λ 5 φΕ λ ὅτι ἂν ἐγὼ ποιοῦσα συναυύξοιµι τὸν οἶκον;᾽ “Ἰναὶ 

μὰ Δί’, ἔφην ἐγώ, ΄ἅ τε οἱ θεοὶ ἔφυσάν σε δύνα- 

σθαι καὶ ὁ νόμος συνεπαινεῖ, ταῦτα πειρῶ ὡς ο: 
17 βέλτιστα ποιεῖν. Καὶ τί δὴ ταῦτ᾽ ἔστιν;᾽ ἔφη 

ἐκείνη. 'Οἶμαι μὲν ἔγωγε ἔφην, 'οὐ τὸ ἐλα- 
χίστου ἄξια, εἰ µή πέρ γε καὶ ἡ ἐν τῷ σµήνει 
ς ΔΝ / "κ Ὢ / Σο. / ./ α] / | ἡγεμὼν µέλιττα ἐπ᾽ ἐλαχίστου ἀξίοις ἔργοις ἐφέ- 

α] ν / ”/ / ς / 18 στηκεν. ἐμοὶ γάρ τοι, ἔφη Φάναι, καὶ οἱ θεοί, 
ὦ Υύ δοκοῦ ὺ ὃ : ΐ ὸ ὦ φύναι, ὁοκοῦσι πολι διεσκεμµένως μάλιστα τὸ 

ζεῦγος τοῦτο συντεθεικέναι, ὃ καλεῖται θῆλυ καὶ 
1" 6/ ο 2 ’ ς ς ο α) Δ ἄρρεν, ὅπως ὅτι ὠφελιμώτατον ᾖ αὑτῷ εἰς τὴν 

το Κοινωνίαν. πρώτον μὲν γὰρ τοῦ μὴ ἐκλιπεῖν ζώων 
γένη τοῦτο τὸ ζεῦγος κεῖται μετ ἀλλήλων τεκνο- κ 
ποιούµενον, ἔπειτα τὸ γηροβοσκοὺς κεκτῆσθαι 
ἑαυτοῖς ἐκ τούτου τοῦ ζεύγους τοῖς γοῦν ἀνθρώποις 

/ ο δε λ ν΄ ς ϱ/ ὀνὲ εἰ / 
πορίζεται' ἔπειτα δὲ καὶ ἡ δίαιτα τοῖς ἀνθρώποις 
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οὐχ ὥσπερ τοῖς κτήνεσίν ἐστιν ἐν ὑπαίθρῳ, ἀλλὰ 
Αα ω α ο Αα / ο) / 

στεγών δεῖται δῆλον ὅτι. δεῖ µέντοι τοῖς µέλ- 
΄λουσιν ἀνθρώποις ἕξειν ὅ τι εἰσφέρωσιν εἰς τὸ 

Δ ς / ' στεγνὸν τοῦ ἐργασομένου τὰς ἐν τῷ ὑπαίθρῳ 
ἐργασίας». καὶ γὰρ νεατὸς καὶ σπόρος καὶ φυτεία 
| « α /{ ᾿ καὶ νομαὶ ὑπαίθρια ταῦτα πάντα ἔργα ἐστίν' ἐκ 

/ ὧ 

Ιτούτων δὲ τὰ ἐπιτήδεια «γίγνεται δε ὃ αὖ, 
| π 

” 

ἐπειδὰν ταῦτα εἰσενεχθῇ εἰς τὸ στεγνόν, καὶ τοῦ 
σώσοντος ταῦτα καὶ τοῦ ἐργασομένου δ ἃ τών 

Ἡ ” ο] 
” 

στεγνών ἔργα δεόµενά ἐστι. στεγνών δὲ δεῖται 
ἤ ς α Αα 

καὶ ἡ τῶν νεογνῶν τέκνων παιδοτροφία, στεγνῶν 
λ Αα Α δὲ καὶ αἱ ἐκ τοῦ καρποῦ σιτοποιίαι δέονται ὡσ- 
ῤ . ω ο 

αύτως δὲ καὶ ἡ τῆς ἐσθῆτος ἐκ τῶν ἐρίων ἐργασία. 
.] Ν ο / ο) Χ ” Ν 2 / 

 ἐπεὶὺ δ ἀμφότερα ταῦτα καὶ ἔργων καὶ ἐπιμελείας 
ο) ” 

᾿δεῖται τά τε ἔνδον καὶ τὼ ἔξω, καὶ τὴν φύσιν, 
| , . σ . 

᾿φάναι, εὐθὺς παρεσκεύασεν ὁ θεός, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 
Ν ο) 

τὴν μὲν τῆς γυναικὸς ἐπὶ τὰ ἔνδον ἔργα καὶ ἐπι- 
/ Α 4 ) ” 

µελήματα, την δὲ τοῦ ἀὀνδρὸο ἐπὶ τὰ ἐξω. ῥίγη 
λ Δ / 

μὲν γὰρ καὶ θάλπη καὶ ὁδοιπορίας καὶ στρατείας 
” 3 ” .. ’ 

τοῦ ἀνδρὸς τὸ σώμα καὶ τὴν ψυχὴν μᾶλλον δύ- 
νασθαι καρτερεῖν κατεσκεύασεν ὥστε τὸ ἔξω 

ἐπέταξεν αὐτῷ ἔργα τῇ δὲ γυναικὶ ἧττον τὸ σώμα 
Ν Δ ο) Αα δυνατὸν πρὸς ταῦτα φύσας τὰ ἔνδον ἔργα αὐτῇ, 

ο ο ο ῄοᾱ το ου ο ο ο ο οι ο πο πο νο 
φάναι ἔφη, προστάξαι µοι δοκεῖ ὁ θεός. εἰδὼς δὲ 
ὅτι τῇ γυναικὶ καὶ ἐνέφυσε καὶ προσέταξε τὴν 
τῶν νεογνῶν τέκνων τροφήν, καὶ τοῦ στέργειν τὰ 

Δ / Αα α α 3 

'νεογνὰ βρέφη πλεῖον αὐτῇ ἐδάσατο ἢ τῷ ανδρί. 
ε  σς δὲ Ν Α : / π Ὁ θέ ω 
ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ φυλάττειν τὰ εἰσενεχθέντα τῇ 
γυναικὶ προσέταξε, γιγνώσκων ὁ θεός, ὅτι πρὸς 

Ν / ᾧ τὸ φυλάττειν οὐ κἀκιόν ἐστι φοβερὰν εἶναι τὴν 

99 

ου] 
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ψυχήν, πλεῖον µέρος καὶ τοῦ φόβου ἐδάσατο τῇ. 
μα ο. 3 : λος λ η 9” Γ γυναικὶ ἢ τῷ ἀνδρί. εἰδὼς δέ, ὅτι καὶ ἀρήγειν: 

ς / ./ ϱ Αα Δ νι ο ” ”/ ἵ αὖ θεήσει, ἐάν τις ἀδικῇ, τὸν τὼ ἔξω ἔργα ἔχοντα, 
36 τούτῳ αὖ πλεῖον μέρος τοῦ θράσους ἐδάσατο. ον 

δ᾽ ἀμφοτέρους δεῖ καὶ διδόναι καὶ λαμβάνευ, τὴν 
μνήμην καὶ τὴν ἐπιμέλειαν. εὖς τὸ µέσον ἀμφοτέροις. 
ο θη., ὥστε οὐκ ἂν ν ὄχοις δισλ.εῖν πότερα Ττ 

7 καὶ τὸ ἐγκρατεῖς δὲ εἶναι ὧν δεῖ εἰς τὸ µέσον 
ἀμφοτέροις κατέθηκε καὶ ἐξουσίαν ἐποίησεν ὁ 
θεὸς ὁπότερος ἂν ᾖ βελτίων, εἴθ ὁ ἀνὴρ εἴθ ἡ 

/ . Ν - / / - γυνή, τοῦτον καὶ πλεῖον Φέρεσθαι τούτου τοῦ 
36 ἀγαθοῦ. διὰ δὲ τὸ τὴν φύσιν μὴ πρὸς πάντα 

ώ 3 / 3 / Δ αὶ . ταυτὰ ἀμφοτέρων εὖ πεφυκέναι, διὰ τοῦτο καὶ 
δέονται μᾶλλον ἀλλήλων καὶ τὸ ζεῦγος ὠφελι- 
µώτερον ἑαυτῷ γεγένηται, ἃ τὸ ἕτερον ἐλλείπεταυ 
μα / Α / / ο ενα ] 30 τὸ ἕτερον δυνάµενον. ταῦτα δέ, ἔφην, δεῖ ἡμᾶς, ι 

ὦ φύναι, εἰδότας ἃ ἑκατέρῳ ἡμῶν προστέτακται 
ς Ν ο ο) - ϱ ς /. Δ | 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ, πειρᾶσθαι ὅπως ὡς βέλτιστα τὰ 

8ο προσήκοντα ἑκάτερον ἡμῶν διαπράττεσθαι. συν- 

ο ὅυ πσπ ο μν σ πο 

επαινεῖ δέ, ἔφη φάναι, καὶ ὁ νόμος αὐτὰ συζευγνὺς 
ἄνδρα καὶ γυναῖκα. καὶ κοινωνοὺς ὥσπερ τῶν ι 
τέκνων ὁ θεὸς ἐποίησεν, οὕτω καὶ ὁ νόµος τοῦ 
οἵκοΥ [κοινωνοὺς] καθίστησι. καὶ καλὰ δὲ εἶναι 
ς / . / Ὀ ς Δ ”/ ς / 

ὁ νόμος ἀποδείκνυσιν ἃ ὁ θεὸὺς ἔφυσεν ἑκάτερον 
μᾶλλον δύνασθαι. τῇ μὲν γὰρ γυναικὶ κάλλιον 
ἔνδον µένειν ἢ θυραυλεῖν, τῷ δὲ ἀνδρὶ αἴσχιον ι 

8ι ἔνδον µένειν ἢἡ τῶν ἔξω ἐπιμελεῖσθαι. εἰ δέ τις 
νὰ ς Ν ”/ ο” ο Δ ᾧ νο 

παρ ἃ ὁ θεὸς ἔφυσε ποιεῖ, ἴσως τι καὶ ἀτακτών 
3 

τοὺς θεοὺς οὐ λήθει καὶ δίκην δίδωσιν ἀμελών 
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ο) / 

τῶν ἔργων τῶν ἑαυτοῦ ἢ πράττων τὰ τῆς γυναικὸς 
»” ὁ δέ ὃ εκ) ἁνῶ α 
ἔργα. δοκεῖ δέ μοι) ἔφην “καὶ ἡ τῶν μελιττών 3 

, ἠγεμὼν τοιαῦτα ἔργα ὑπὸ τοῦ θεοῦ προστεταγµένα 
| α « λ ο ν. 4 ” 

' διαπονεῖσθαι. “Καὶ ποῖα δὴ᾽ ἔφη ἐκείνη ΄ ἔργα 

' ἔχουσα ἡ τῶν μελιττῶν ἡγεμῶν ἐξομοιοῦται τοῖς 
πει ο μι . / ο υ. - 3 ΔΝ 

 ἔργοις οἷς ἐμὲ δεῖ πράττει»; Οτι) ἔφην ἐγὼ 2 
ο 2 α / / σα ἃ ν 
«ἐκείνη γε ἐν τῷ σµήνει µένουσα οὐκ ἐᾷ ἀργοὺς 

3 αἃ α 3” / 

τὰς µελίττας εἶναι, ἀλλ) ἃς μὲν δεῖ ἔξω ἐργάζεσθαι 

᾿ ἐκπέμπει ἐπὶ τὸ ἔργον καὶ ἃ ἂν αὐτῶν ἑκάστη 
Γ / -ς/ ν 9/ ῃ Αα ». 5 
εἰσφέρη, οἷδέ τε καὶ δέχεται καὶ σώζει ταῦτα, ἔστ 
Ἀ / ο 2 λ λ ς 9 Α ἂν δέῃ χρῆσθαι. ἐπειδὰν δὲ ἡ ὥρα τοῦ χρῆσθαι 

ἤκῃ, διανέµει τὸ δίκαιον ἑκάστῃ. καὶ ἐπὶ τοῖς 3 
ο ἔνδον δ ἐξυφαινομένοι Κηρίοις ἐφέστηκεν, ὡς 

 καλῶς καὶ ταχέως ὑφαίνηται, καὶ τοῦ φιγνοµένου 
... 3 Ἂ ε Ἡ / ὀ 9 δὺ δὲ 
τόκου ἐπιμελεῖται ὡς ἐκτρέφηται ἐπειδὰν 
ἐκτραφῇ καὶ ἀξιοεργοὶ οἱ νεοττοὺ γένωνται, ἆποι- 

/ 3 π ν ω 3 / « κ. 4 9 
κίζει αὐτοὺς σὺν τῶν ἐπιγόνων τινὶ ἡγεμόνι. Η 3 

᾿ 92» ς «6 / α ο ον 
καὶ ἐμὲ οὖν᾽ ἔφη ἡ γυνὴ ’δεήσει ταῦτα ποιεῖν; 
« / / »” ον ο / Δεήσει µέντοι σε᾽ ἔφην ἐγὼ ΄ἔνδον τε µένειν καὶ 

 οἷς μὲν ἂν ἔξω τὸ ἔργον ᾗ τῶν οὐκετών, τούτους 
η , » Ἀ 3” ” 2 { 
συνεκπέµπειν, οἷς δ ἂν ἔνδον [ἔργον] ἐργαστέον, 

τούτων σοι ἐπιστατητέον καὶ τά τε εἰσφερόμενα 3 
ὼ δ / ν λ Ἀ τήν δέ δ ω Ν 

ἀποδεκτέον, καὶ ἃ μὲν ἂν αὐτῶν δέῃ δαπανᾶν, σοὶ 
διανεµητέον, ἃ δ ἂν περιττεύειν δέῃ, προνοητέον 

Δ / ή .. . ΔΝ 3 Δ / 

καὶ φυλακτέον, ὅπως μὴ ἡ εὖς τὸν ἐνιαυτὸν κειµένη 
/ ω - δαπάνη ες τὸν µῆνα δαπανᾶται. καὶ ὅταν ἔρια 

Ε Α 2 / 4 αλ ιθς - εἰσενεχθῇ σοι, ἐπιμελητέον, ὅπως οἷς δεῖ ἱμάτια 
/ . ΄ Αα «ηίγνηται. καὶ ὅ γε ξηρὸς σῖτος ὅπως καλώς 

) / 1 Α 

ἐδώδιμος «ίγνηται, ἐπιμελητέον. ἓν μέντοι τών : 
ν / »» πμ ο / ” 

σοὶ προσηκόντων᾽ ἔφην ἐγὼ 'ἐπιμελημάτων ἴσως 
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Β / Ἶ ἀχαριστότερον δόξει εἶναι, ὅτι ὃς ἂν κάµνη τῶν. 
οἰκετῶν, τούτων σοι ἐπιμελητέον πάντων, ὅπως 

θεραπεύηται. "Νὴ Δί᾽ ἔφη ᾗ γυνὴ ΄ἐπιχαρι-: 
/ λ 5 ΑΛ / / « α µ 

τώτατον μὲν οὖν, ἣν µέλλωσί γε οἱ καλώς θεραπευ- 

θέντες χάριν εἴσεσθαι καὶ εὐνούστεροι ἢ πρόσθεν 
88 ἔσεσθαι.᾽ καὶ ἐγώ, ἔφη ὁ ᾿Ἰσχόμαχος, ἀγασθεὶς 

» Α ῃ αν 3 ΑΦ / / : αὐτῆς τὴν ἀπόκρισιν εἶπον' “᾿Αρά γε, ὦ γύναι, 
διὰ τοιαύτας τινὰς προνοίας καὶ τῆς ἐν τῷ σµήνει: 
ἠηγεμόνος αἱ µέλιτται οὕτω διατίθενται πρὸς αὐτήν, 
ὥστε ὅταν ἐκείνη ἐκλίπη, οὐδεμία οἴεται τῶν µε- 
λιττών ἀπολειπτέον εἶναι, ἀλλ) ἔπονται πᾶσαι ;᾽ 

Π , 5 / « / ο μα 
89 καὶ ἡ γυνή µοι ἀπεκρίνατο ' Θαυμάζοιμ’ ἄν) ἔφη 

«εἰ μὴ πρὸς σὲ μᾶλλον τείνοι τὰ τοῦ ἡγεμόνος ἔργα : 
ν ΔΝ ε / ς Ν 2 Ν Ν ο) ”/ Δ 

ἢ πρὸς ἐμέ. ἡᾗ γὰρ ἐμὴ φυλακὴ τῶν ἔνδον καὶ 
διανομὴ γελοία τις ἂν οἶμαι φαίνοιτο, εἰ μὴ σύγε 

4ο ἐπιμελοῖο ὅπως ἔξωθέν τι εἰσφέροιτο "Τελοία 
2 9. ”/ α] πα ρα ” Ν Γ λ / 3 / η] δ αὖ ἔφην ἐγὼ .'ᾗ ἐμὴ εἰσφορὰ φαίνοιτ ἄν, εὖ 
λ 2/ ο Ν ” ον / . εν Ἡ μὴ εἴη ὅστις τὰ εἰσενεχθέντα σώζοι. οὐχ ὁρᾷς᾽: 

» η λ / / ῃ - ἔφην ἐγὼ “οἱ εἷς τὸν τετρηµένον πίθον ἀντλεῖν 
λεγόμενοι ὡς οἰκτείρονται, ὅτι µάτην πονεῖν δο- 
κοῦσι;᾽ «ΙΝὴ Δί ᾿ ἔφη ἡ γυνὴ “καὶ γὰρ τλήµονές 

. Φν. β ο) ” ε” / . 

41 εἰσιν, εἰ τουτο γε ποιούσιν. Άλλαι δέ τοι 
” » δν 9 / 3 / ες ο / 
ἔφην ἐγὼ ΄ἴδιαι ἐπιμέλειαι, ὦ γύναι, ἡδεῖαί σου: 

γίγνονται, ὁπόταν ἀνεπιστήμονα ταλασίας λα- 
βοῦσα ἐπιστήμονα ποιήσῃς καὶ διπλασίου σοι 
ἀξία γένηται καὶ ὁπόταν ἀνεπιστήμονα ταµιείας 

"καὶ διακονίας παραλαβοῦσα ἐπιστήμονα καὶ πι- 
8 3 

στὴν καὶ διακονικὴν ποιησαµένη παντὸς ἀξίαν. 
3 

ἔχῃς καὶ ὁπόταν τοὺς μὲν σώφρονάς τε καὶ ὠφελί- 
ω - - λ 

µους τῷ σῷ οἴκῳ ἐξῇ σοι εὖ ποιῆσαι, ἐὰν δέ τις 
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ω Ν / 

᾿πονηρὸς φαίνηται, ἐξῆ σοι κολάσαι τὸ δὲ πάντων : 

᾿ἤδιστον, ἐὰν βελτίων ἐμοῦ φανῇς καὶ ἐμὲ σὸν 
»θεράποντα ποιήσῃ καὶ μὴ δέῃ σε φοβεῖσθαι, μὴ 

᾿προϊούσης τῆς ἡλικίας ἀτιμοτέρα ἐν τῷ οἴκῳ γένη, 
ἀλλὰ πιστεύῃς, ὅτι πρεσβυτέρα γιγνοµένη ὅσῳ ἂν 

πο | Δ λ Δ ΔΝ ”/ / . / καὶ ἐμοὶ κοινωνὸς καὶ παισὶν οἴκου φύλαξ ἀμείνων 
γίγνη, τοσούτῳ καὶ τιµιωτέρα ἐν τῷ οἴκῳ ἔσῃ. 

.τὰ γὰρ καλά τε κἀγαθά) ἐγὼ ἔφην “οὐ διὰ τὰς 4: 

ὡραιότητας, ἀλλὰ διὰ τὼς ἀρετὰς εὖς τὸν βίον τοῖς 
ω 9 

ἀνθρώποις ἐπαύξεται. τοιαῦτα μέν, ὦ Σώκρατες, 
δοκὠ μεμνῆσθαι αὐτῇ τὰ πρώτα διαλεχθείς. 
Ἡ καὶ ἐπέγνως τι, ὦ Ἰσχόμαχε, ἔφην ἐγώ, ν 

ἐκ τούτων αὐτὴν κεκινηµένην μᾶλλον πρὸς τὴν 

ἐπιμέλειαν; 
Ναὶ μὰ Δύ, ἔφη ὁ ᾿Ἰσχόμαχος, καὶ δηχθεῖσάν 

1δ 2 1 ν Ἅλος | 4 / ὃ [4 α γε οἶδα αὐτὴν καὶ ἐρυθριάσασαν σφόδρα, ὅτι τῶν 
εἰσενεχθέντων τι αἰτήσαντος ἐμοῦ οὐκ εἶχέ µοι 
δοῦναι. καὶ ἐγὼ μέντοι ἰδὼν ἀχθεσθεῖσαν αὐτὴν 3 
εἶπον, ' Μηδέν τι ἔφην ΄ ἀθυμήσηῃης, ὦ γύναι, ὅτι 

οὐκ ἔχεις δοῦναι ὅ σε αἰτῶν τυγχάνω. ἔστι μὲν 
, γὰρ πενία αὕτη σαφής, τὸ δεόµενόν τινος μὴ ἔχειν 

- ο ἃ / κο ή, ς λ » ῃ 
χρῆσθαι ἀλυποτέρα δὲ αὕτη ἡ ἔνδεια, τὸ ζητοῦντά 
τι μὴ δύνασθαι λαβεῖν ἢ τὴν ἀρχὴν μηδὲ ζητεῖν, 
σο/ ο 2 ” 2 Ν ; ” . / ’ 

εἰδότα ὅτι οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ γάρ, ἔφην ἐγώ, τούτων 
3 Ν ον 3 Ἅπ Ν 3 / / οὐ σὺ αἰτία, ἀλλ ἐγὼ οὐ τάξας σοι παρέδωκα, 

λ ο) [4 Σο ϱ Α 
ὅπου χρὴ ἕκαστα κεῖσθαι, ὅπως εἰδῇς, ὅπου τε δεῖ 

τιθέναι καὶ ὁπόθεν λαμβάνειν ἔστι ὃ οὐδὲν 2 
[4 / / ” Μ Δ 3 

οὕτως, ὦ «γύναι, οὔτ᾽ εὔχρηστον οὔτε καλὸν ἄν- 
θρώποις ὡς τάξι. καὶ γὰρ χορὸς ἐξ ἀνθρώπων 
συγκείµενός ἐστιν ἀλλ) ὅταν μὲν ποιώσιν ὅ τι ἂν 

- ... 
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τύχῃ ἕκαστος, ταραχή τις φαίνεται καὶ θεᾶσθαι 
ἀτερπές, ὅταν δὲ τεταγµένως ποιώσι καὶ φθέγγων- 
ται, ἅμα οἱ αὐτοὶ οὗτοι καὶ ἀξιοθέατοι δοκοῦσι» 

4 εἶναι καὶ ἀξιάκουστοι. καὶ στρατιά γε’ ἔφην ἐγω 
εὦ γύναι, ἄτακτος μὲν οὖσα ταραχωδέστατον καὶ 
τοῖς μὲν πολεµίοις εὐχειρωτότατον, τοῖς δὲ φίλοις » 
ἀγλευκέστατον ὁρᾶν καὶ ἀχρηστότατον, ὄνος ὁμοῦ, 

νο 

ὁπλίτης, σκευοφόρος, ψιλός, ἱππεύς, ἅμαξα. πῶς 
γὰρ ἂν πορευθείησαν, ἐὰν ἔχοντες οὕτως ἐπικω- 
λύσωσιν ἀλλήλους, ὁ μὲν βαδίζων τὸν τρέχοντα, 
ς Ν / μ ς / ς 45 4 λ ς / ὁ δὲ τρέχων τὸν ἑστηκότα, ἡ δὲ ἅμαξα τὸν ἱππέα, : 
ὁ δὲ ὄνος τὴν ἅμαξαν, ὁ δὲ σκευοφόρος τὸν ὁπλί- 

3 Ἀ / / ο) Ἀ / 5την; εἰ δὲ καὶ µάχεσθαι δέοι πώς ἂν οὕτως 
ἔχοντες µαχέσαιντο; οἷς γὰρ ἀνάγκη αὐτῶν τοὺς 
ἐπιόντας φεύγειν, οὗτοι ἑκανοί εἰσι φεύγοντες κα- 

6 ταπατῆσαι τοὺς ὅπλα ἔχοντας. τεταγµένη δὲ: 
στρατιὼ κάλλιστον μὲν ἰδεῖν τοῖς φίλοι, δυσχε- 
ρέστατον δὲ τοῖς πολεμίοι. τίς μὲν γὰρ οὐκ ἂν 
φίλος ἡδέως θεάσαιτο ὁπλίτας πολλοὺς ἐν τάξει 
πορευοµένους, τίς ὃ οὐκ ἂν θαυμάσειεν ἱππέας 

ΔΝ / / / Λ ” Ἀ / κατὰ τάξεις ἐλαύνοντας, τίς δὲ οὐκ ἂν πολέμιος . 
/ χο ν / ς / , , 

Φοβηθείη ἰδὼν διευκρινηµένους ὁπλίτας, ἱππέας, 
πελταστάς, τοξότας, σφενδονήτας καὶ τοῖς ἄρχουσι 

7 τεταγµένως ἑπομένους; ἀλλὰ καὶ πορευοµένων ἐν 
/ Ἀ / ο. ς / ο τάξει, κἂν πολλαὶ μυριάδες ὡσιν, ὁμοίως ὥσπερ 

εἷς ἕκαστος καθ ἡσυχίαν πάντες πορεύονται εἰς. 
8 γὰρ τὸ κενούµενον ἀεὶ οἱ ὄπισθεν ἐπέρχονται. καὶ 

/ / ς / ε / Δ / 3 τριήρης δέ τοι ἡ σεσαγµένη ἀνθρώπων διὰ τί ἄλλο 
φοβερόν ἐστι πολεµίοις ἢ Φίλοις ἀξιοθέατον ἢ 
ὅτι ταχὺ πλεῖ; διὰ τί δὲ ἄλλο ἄλυποι ἀλλήλοις 
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λ ή 

εἰσὶν οἱ ἐμπλέοντες ἢ διότι ἐν τάξει μὲν κάθηνται, 
3 / λ ’ 3 / δ᾽ 3 ἴ 

ἐν τάξει δὲ προνεύουσιν, ἐν τάξει ὃ ἀναπίπτουσιν, 
/ ἀε᾿ 3 

ἐν τάξει δ ἐμβαίνουσι καὶ ἐκβαίνουσιν; ἡ ὃ 
α / 3 ΔΝ 

ἀταξία Ὁμοιόν τί µοι δοκεῖ εἶναι οἱόνπερ εἰ γεωργὸς 
ς ω) 3 ΄. ἀἎ Δ Ν ) / ὁμοῦ ἐμβάλοι κριθὰς καὶ πυροὺς 'καὶ ὄσπρια, 

γ ς / / Α / Α ” ΑΛ / κἄπειτα ὁπότε δέοι ἢ µάζης ἢ ἄρτου ἢ ὄψου, 
διαλέγειν δέοι αὐτῷ ἀντὺ τοῦ λαβόντα διευκρινη- 

/ Αα εἰ / 3 α . 

µένοις χρῆσθαι. καὶ σὺ οὖν, ὦ γύναι, εἰ τοῦ μὲν 
/ / Ν δέ / δ᾽ 2 ο) ταράχου τούτου μὴ δέοιο, βούλοιο ακριβώς 

ο) Αα α) 

διοικεῖν τὰ ὄντα εἰδέναι καὶ τῶν ὄντων εὐπόρως 

λαμβάνουσα ὅτῳ ἂν δέῃ χρῆσθαι καὶ ἐμοί, ἐάν τι 
αἰτῶ, ἐν χάριτι διδόναι, χώραν τε δοκιµασώµεθα 
τὴν προσήκουσαν ἑκάστοις ἔχειν καὶ ἐν ταύτῃ 
θέντες διδάξωµεν τὴν διάκονον λαμβάνειν τε ἐν- 
τεῦθεν καὶ κατατιθέναι πάλιν εἰς ταύτην καὶ 

4 2 ϕ / Α 3”! Δ Δ φ, ς 

ἕςουτως εἰσόμεθα τα τε σα οΟνγτα και τα μη 
Δ / ο Ψ ς Ἀ , Δ / γὰρ χώρα αὐτὴ τὸ μὴ ὃν ποθήσει καὶ δεόµενον 

θ / 3 ’ ς “/’ εν ὸ δέ α εραπείας ἐξετάσει ἡ ὄψις καὶ τὸ εἰδέναι, ὅπου 
ἕκαστόν ἐστι, ταχὺ ἐγχειριε, ὥστε μὴ ἀπορεῖν 

ο) / / 2 / 

χρῆσθαι. καλλίστην δέ ποτε καὶ ἀκριβεστάτην 

το ἔδοξα σκευών τάξιν ἰδεῖν, ὦ Σώκρατες, εἰσβὰς ἐπὶ 
θέαν εἰς τὸ µέγα πλοῖον τὸ Φοινικικόν. πλεῖστα 
γὰρ σκεύη ἐν σµικροτάτῳ ἀγγείῳ διακεχωρισµένα 

ἐθεασάμην. διὰ πολλών μὲν γὰρ δήπου, ἔφη, 
ξυλίνων σκευῶν καὶ πλεκτῶν ὁρμίζεται ναῦς καὶ 

/ Αα ω Αα 
75 ἀνάγεται, διὰ πολλῶν δὲ τῶν κρεμαστών καλου- 
µένων πλεῖ, πολλοῖς δὲ µηχανήµασιν ἀνθώπλισται 
πρὸς τὰ πολέμια πλοῖα, πολλὰ δὲ ὅπλα τοῖς 
ἀνδράσι συµπεριάγει, πάντα δὲ σκεύη, ὅσοισπερ 

3 - Μ - ἐν οἰκίᾳ χρῶνται ἄνθρωποι, τῇ συσσιτίᾳ ἑκάστῃ 

-- 

μα 

μα 



58 ἘΒΝΟΦΩΝΤΟΣ σΙΠ τα 
, αι . κοµίζει' γέµει δὲ παρὼ πάντα φορτίων ὅσα ναύ- 
/ ιά ” ” / ” 13 Κληρος κέρδους ἕνεκα ἄγεται. καὶ ὅσα λέγω 

” νο / ον 9 / ἔφη “ἐγώ, πάντα οὐκ ἐν πολλῷ τινι µείζονι χώρα 
” Ἀ { 

ἔκειτο ἢ ἐν δεκακλίνῳ στέγῃ συμµέτρῳ. καὶ οὕτω 
/ ΄ 

κείµενα ἕκαστα κατενόησα, ὡς οὔτε ἄλληλα ἐμπο- 
δίζει οὔτε μαστευτοῦ δεῖται οὔτε ἀσυσκεύαστά ν 
ἐστιν οὔτε δυσλύτως ἔχει, ὥστε διατριβὴν παρέ- 

ὅ ὺ δέ Ἶ ν δὲ τοῦ | τὰ χειν, ὅταν τῳ ταχὺ δέῃ χρῆσθαι. τὸν δὲ τοῦ - 
Ἰ / / η λ α Δ α 

κυβερνήτου διάκονον, ὃς πρωρεὺς τῆς νεὼς καλεῖ- 
ται, οὕτως εὗρον ἐπιστάμενον ἑκάστην τὴν χώραν, 
ὡς καὶ ἀπὼν ἂν εἴποι, ὅπου ἕκαστα κεῖται καὶ 9ο 

ὁπόσα ἐστίν, οὐδὲν ἧττον ἢ ὁ γράµµατα ἐπιστά- 
µενος εἴποι ἂν Σωκράτους καὶ ὁπόσα γράµµατα 

μφ / 5 ο η] ν ς 
τ5 καὶ ὅπου ἕκαστον τέτακται. κεἶδον δὲ ἔφη ὁ 

3 / ε ῃ / ο » 2 ο 
Ἰσχόμαχος “καὶ ἐξετάζοντα τοῦτον αὐτὸν ἐν τῇ 

ο / 2. ”/ Αα 2 α - » ι σχολῇ πάντα, ὁπόσοις ἄρα δεῖ ἐν τῷ πλῷ χρῆσθαι. ο» 
6 / δὲ’ ” :. λ ο. αν” Ἡ ι αυμάσας δὲ᾽ ἔφη “τὴν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ ἠρόμην 
τί πράττοι. ὁ ὃ εἶπεν 'Ἐπισκοπῶ) ἔφη ΄ὦ ξένε, 
εἴ τι συμβαίνει γίγνεσθαι, πῶς κεῖται, ἔφη, τὰ ἐν 
τῇ νηί, ἢ εἴ τι ἀποστατεῖ ἢ εἰ δυστραπέλως τι 

τό σύγκειται. οὗ γὰρ) ἔφη ΄ ἐγχωρεῖ, ὅταν χειµάζῃ ὁ το 
θεὸς ἐν τῇ θαλάττῃ, οὔτε µαστεύειν ὅτου ἂν δέῃ 

” / ” / .” . Δ 

οὔτε δυστραπέλως ἔχον διδόναι. ἀπειλεῖ γὰρ 
θεὸς καὶ κολάζει τοὺς βλᾶκας. ἐὰν δὲ µόνον μὴ 
ἀπολέσῃ τοὺς μὴ ἁμαρτάνοντας, πάνυ ἀγαπητόν' 
ἐὰν δὲ καὶ πάνυ καλώς ὑπηρετοῦντας σώζη, πολλὴ το 

/ 9 «τοῖς θῥοῦς. ον δὼ / τ7 χάρις ἔφη ΄τοῖς θεοῖς. ἐγὼ οὖν κατιδὼν ταύτην 
τὴν ἀκρίβειαν τῆς κατασκευῆς ἔλεγον τῇ γυναικί, 
ιο / Λ ς ο) ”/ / 3 4 λ ” ο) 

ὅτι πάνυ ἂν ἡμῶν εἴη βλακικόν, εἰ οἱ μὲν ἐν τοῖς 
πλοίοις καὶ μικροῖς οὖσι χώρας εὑρίσκουσι καὶ 
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σαλεύοντες ἰσχυρῶς ὅμως σώζουσι τὴν τάξιν καὶ 
ὑπερφοβούμενοι ὅμως εὑρίσκουσι τὸ δέον λαμ- 
βάνειν, ἡμεῖς δὲ καὶ διῃρηµένων ἑκάστοις θηκών 
ἐν τῇ οἰκίᾳ μεγάλων καὶ βεβηκυίας τῆς οἰκίας ἐν 

΄ δαπέδῳ εἰ μὴ εὑρήσομεν καλὴν καὶ εὐεύρετον 
| / ς / 3 ” .] Ἀ ε ο. 
5 χώραν ἑκάστοις αὐτῶν, πῶς οὐκ ἂν πολλὴ ἡμῶν 

3 “ο 4 9 κ.α ’ » 
'. ἀσυνεσία εἴη; ὡς μὲν δὴ ἀγαθὸν τετάχθαι σκευών 
κατασκευὴν καὶ ὡς ῥάδιον χώραν ἑκάστοις αὐτῶν 
εὑρεῖν ἐκ οἰκίᾳ θεῖναι ὡς ἑκάστοις συμφέρει, εἴρη- 

τά κ / 3 Δ ς / ται ὡς δὲ καλὸν Φαίνεται, ἐπειδὰν ὑποδήματα 
ο ἐφεξῆς κέηται, κἂν ὁποῖα ᾖ, καλὸν δὲ ἱμάτια κεχω- 

/ δ ” ΑΔ ς ” τά Ν δὲ / 

ρισµένα ἰδεῖν, κἂν ὁποῖα ᾖ, καλὸν δὲ στρώματα, 
᾿ 

καλὸν δὲ χαλκία, καλὸν δὲ τὰ ἀμφὶ τραπέζας, 
Δ λ λ / / Δ / 

καλὸν δὲ καὶ ὃ πάντων καταγελάσειεν ἂν µάλιστα 

οὐχ ὁ σεμνὸς ἀλλ) ὁ κομψός, ὅτι καὶ χύτρας φημὶ 
5 εὕρυθμον φαίνεσθαι εὐκρινώς κειµένας' τὰ δὲ ἄλλα 

” 3 Δ / / / ἤδη που ἀπὸ τούτου ἅπαντα καλλίω φαίνεται 
κατὼ κόσμον κείµενα χορὸς γὰρ σκευών ἕκαστα 

/ λ Δ / / Ν / Φαίνεται, καὶ τὸ µέσον δὲ τούτων καλὸν φαίνεται, 

ἐκποδὼν ἑκάστου κειµένου ὥσπερ κύκλιος χορὸς 

ο οὗ µόνον αὐτὸς καλὸν θέαµά ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τὸ 
/ 3 Αα π π /; 3 . 

µέσον αὐτοῦ καλὸν καὶ καθαρὸν φαίνεται. εἰ ὃ 
ἀληθῆ ταῦτα λέγω, ἔξεστιν᾽ ἔφην ΄ὦ γύναι, καὶ 

- / 3 [ο 3/ / 3/ 

πεῖραν λαμβάνειν αὐτῶν οὔτε τι ζημιωθέντας οὔτε 
τι πολλὰ πονήσαντας. ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῦτο δεῖ 
ἀθυμῆσαι, ὦ γύναι) ἔφην ἐγὼ ΄ ὡς χαλεπὸν εὑρεῖν 
τὸν µαθησόµενόν τε τὰς χώρας καὶ µεμνησόμενον 

ωι 

καταχωρίζειν ἕκαστα. ἴσμεν γὰρ δήπου ὅτι µυ- αι 
/ Α 

ριοπλάσια ἡμῶν ἅπαντα ἔχει ἡ πᾶσα πόλις, ἀλλ; 
α { . ο] ω 

Όμως ὁποῖον ἂν τῶν οἰκετῶν κελεύσῃς πριάµενόν 
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τί σοι ἐξ ἀγορᾶς ἐνεγκεῖν, οὐδεὶς ἀπορήσει, ἀλλὰ | 
πᾶς εἰδὼς φανεῖται ὅποι χρὴ ἐλθόντα λαβεῖν 
ἕκαστα. τούτου μέντοι) ἔφην ἐγὼ ΄οὐδὲν ἄλλο 
αἴτιόν ἐστιν 3} ὅτι ἐν χώρα κεῖται τεταγµένῃ. 
Μ / α Ν ο) κ β 3 33 ἄνθρωπον δέ γε ζητών, καὶ ταῦτα ἐνίοτε ἄντιζη- 
τοῦντα, πολλάκις ἄν τις πρότερον πρὶν εὑρεῖν κ. 

. 

ἀπείποι. καὶ τούτου αὖ οὐδὲν ἄλλο αἴτιόν ἐστιν 
- 

ἢ τὸ μὴ εἶναι τεταγµένον, ὅπου ἕκαστον δεῖ 
ἀναμένει. περὶ μὲν δὴ τάξεως σκευών καὶ 

χρήσεως τοιαῦτα αὐτῇ διαλεχθεὶς δοκώ µεμνῆ- 
σθαι. : 

4 

ΙΧ Καὶ τί δή; ἡ ηγυνὴ ἐδόκει σοι, ἔφην ἐγώ, ὦ 
Ἰσχόμαχε, πώς τι ἐπακούειν ὧν σὺ ἐσπούδαζες 
διδάσκων ; 

Τί δέ, εἰ μὴ ὑπισχνεῖτό γε ἐπιμελήσεσθαι καὶ 
φανερὰ ἦν ἡδομένη ἰσχυρῶς, ὥσπερ ἐξ ἁμηχανίας 5 
εὐπορίαν τινὰ εὑρηκυῖα, καὶ ἐδεῖτό µου ὡς τάχιστα 
ἧπερ ἔλεγον διατάξαι. 

Ἀ , 
ο. Καὶ πῶς δή, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, διέταξας 
αὐτῇ; 

Τί δέ, εἶ μὴ τῆς οἰκίας τὴν δύναμιν ἔδοξέτ 
μοι πρώτον ἐπιδεῖξαι αὐτῇ. οὐ γὰρ ποικίλµασι 

/ Φ { 3 ΔΝ Δ » / . 

κεκόσµηται, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ τὰ οἰκήματα ὢὦκο- 
δόµηται πρὸς αὐτὸ τοῦτο ἐσκεμμένα, ὅπως ἀγγεῖα 2 

ὡς συμφορώτατα ᾖᾗ τοῖς µέλλουσιν ἐν αὐτοῖς ἔσε- 
σθαι, ὥστε αὐτὰ ἐκάλει τὼ πρέποντα ἑνὺ ἑκάστῳ. « 

8ὁ μὲν γὰρ θάλαμος ἐν ὀχυρῷ ὧν τὰ πλείστου 
3! / / / Δ 

ἄξια καὶ στρώματα καὶ σκεύη παρεκάλει, τὰ δὲ 
ξηρὰ τῶν στεγών τὸν σῖτον, τὰ δὲ ψυχεινὰ τὸν 

Δ λ 4 / / ”/ 

οἶνον, τὰ δὲ φανὼ ὅσα φάους δεόµενα ἔργα τε καὶ 
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σκεύη ἐστί. καὶ διαιτητήρια δὲ τοῖς ἀνθρώποις 4 
ἐπεδείκνυον αὐτῇ κεκαλλωπισμένα τοῦ μὲν θέρους 
ψυχεινά, τοῦ δὲ χειμώνος ἀλεεινά. καὶ σίµ- 

πασαν δὲ τὴν οἰκίαν ἐπέδειξα αὐτῇ ὅτι πρὸς 

µεσηµβρίαν ἀναπέπταται, ὥστε εὔδηλον εἶναι ὅτι 
: χειμώνος μὲν εὐήλιός ἐστι, τοῦ δὲ θέρους εὔσκιον. 
ἔδειξα δὲ καὶ τὴν γυναικωνῖτιν αὐτῇ, θύρᾳ βαλα- 5 

νωτῇ ὠρισμένην ἀπὸ τῆς ἀνδρωνίτιδος, ἵνα µήτε 
ἐκφέρηται ἔνδοθεν ὅ τι μὴ δεῖ, µήτε τεκνοποιώνται 
οἱ οὐκέται ἄνευ τῆς ἡμετέρας γνώμης. οἱ μὲν γὰρ 

,χρηστοὶ παιδοποιησάµενοι εὐνούστεροι ὡς ἐπὶ τὸ 
πολύ, οἱ δὲ πονηροὶ συζυγέντες εὐπορώτεροι πρὸς 
τὸ κακουργεῖν φίγνονται. ἐπεὶ δὲ ταῦτα διήλ- 6 

θοµεν, ἔφη, οὕτω δὴ ἤδη κατὰ φυλὰς διεκρίνοµεν 
τὰ ἔπιπλα. ἠρχόμεθα δὲ πρώτον, ἔφη, ἀθροί- 

:ζοντες οἷς ἀμφὶ θυσίας χρώµεθα. µμετὰ ταῦτα 
κόσμον γυναικὸς τὸν εἰς ἑορτὰς διηροῦμεν, ἐσθῆτα 
ἀνδρὸς τὴν ες ἑορτὰς καὶ πόλεμον καὶ στρώματα 
ἐν γυναικωνίτιδι, στρώματα ἐν ἀνδρωνίτιδι, ὑπο- 
δήµατα «γυναικεῖα, ὑποδήματα ἀνδρεῖα. ὅπλων 7 
ἄλλη φυλή, ἄλλη ταλασιουργικῶν ὀργάνων, ἄλλη 
σιτοποιικῶν, ἄλλη ὀψοποιικών, ἄλλη τῶν ἀμφὶ 

λουτρόν, ἄλλη ἀμφὶ µάκτρας, ἄλλη ἀμφὶ τραπέζας. 

καὶ ταῦτα πάντα διεχωρίσαµεν, οἷς τε ἀεὶ δεῖ 
χρῆσθαι, καὶ τὰ θοινατικἀ. χωρὶς δὲ καὶ τὰ κατὰ 8 

-µῆνα δαπανώµενα ἀφείλομεν, δίχα δὲ καὶ τὰ εἲς 
ἐνιαυτὸν ἀπολελογισμένα κατέθεµεν. οὕτω γὰρ 
ἧττον λανθάνει, ὅπως πρὸς τὸ τέλος ἐκβήσεται. 
ἐπεὶ δὲ ἐχωρίσαμεν πάντα κατὰ φυλὰς τὰ ἔπιπλα, 
εὖς τὰς χώρας τὰς προσηκούσας ἕκαστα διηνέγ- 

τ 
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9 Κοµεν. μετὰ δὲ τοῦτο ὅσοις μὲν τῶν σκευών καθ« 
ἡμέραν χρώνται οἱ οἰκέται, οἷον σιτοποιικοῖς, ὀψο- 
ποιικοῖς, ταλασιουρηικοῖς, καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον, 3 
ταῦτα μὲν αὐτοῖς τοῖς χρωµένοις δείξαντες ὅπου 
δεῖ τιθέναι παρεδώκαµεν καὶ ἐπετάξαμεν σᾶ παρέ- 

1ο χειν' ὅσοις δ εἰς ἑορτὰς ἢ ξενοδοκίας χρώµεθα ς. 
ἢ εἶς τὼς διὰ χρόνου πράξεις, ταῦτα δὲ τῇ ταµίᾳ 
παρεδώκαµεν καὶ δείξαντες τὰς χώρας αὐτῶν καὶ 
ἀπαριθμήσαντες καὶ γραψάµενοι ἕκαστα εἴπομεν 
αὐτῇ διδόναι τούτων ὅτῳ δέοι ἕκαστον, καὶ µεμνῆ- 
σθαι ὃ τι ἄν τῳ διδῷ, καὶ ἀπολαμβάνουσαν κατα- 

1 -- 

δὲ ταµίαν ἐποιησάμεθα ἐπισκεψάμενοι, ἥτις ἡμῖν 
ἐδόκει εἶναι ἐγκρατεστάτη καὶ γαστρὸς καὶ οἴνου 
καὶ ὕπνου καὶ ἀνδρῶν συνουσίας, πρὸς τούτοις - 
δὲ } τὸ μνημονικὸν μάλιστα ἐδόκει ἔχειν καὶ τὸ 6ς 

- / 4 / .. Α 3 α 

προνοεῖν, µή τι κακὸν λάβῃ παρ ἡμῶν ἀμελοῦσα, 
Αα ένα 3 

καὶ σκοπεῖν, ὅπως χαριζοµένη τι ἡμῖν ὑφ᾽ ἡμῶν 
ν . ο Ἡ- το ἀντιτιμήσεται. ἐδιδάσκομεν δὲ αὐτὴν καὶ εὐνοϊκῶς 

” Δ ς να) ϱσ . Αα . ἔχειν πρὸς ἡμᾶς, ὅτ' εὐφραινοίμεθα, τῶν εὐφροσυ- 
νών µεταδιδόντες καὶ εἴ τι λυπηρὸν εἴη, εἰς ταῦτα 
παρακαλοῦντες. καὶ τὸ προθυμεῖσθαι δὲ συναύξειν 
τὸν οἶκον ἐπαιδεύομεν αὐτὴν ἐπιγιγνώσκειν αὐτὴν - 
ποιοῦντες καὶ τῆς εὐπραγίας αὐτῇ µεταδιδόντες. 

12 καὶ δικαιοσύνην δ αὐτῇ ἐνεποιοῦμεν τιµιωτέρους 
τιθέντες τοὺς δικαίους τῶν ἀδίκων καὶ ἐπιδεικνύ- τ5 

οντες πλουσιώτερον καὶ ἐλευθεριώτερον βιοτεύ- 
νο 3 - ὃν ν 9 / ο / ; 

οντας τῶν ἀδίκων' καὶ αὐτὴν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ χώρα 
τ4 κατετάττοµεν. ἐπὶ δὲ τούτοις πᾶσιν εἶπον, ἔφη, 

ὦ Σώκρατες, ἐγὼ τῇ γυναικὶ ὅτι πάντων τούτων 

τιθέναι πάλιν ὄθενπερ ἂν ἕκαστα λαμβάνῃ. Τὴν 

1 
3 

Ε 
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οὐδὲν ὄφελος, εἰ μὴ αὐτὴ ἐπιμελήσεται ὅπως 

διαµένῃ ἑκάστῳ ἡ τάξι. ἐδίδασκον δὲ αὐτὴν 
ὅτι καὶ ἐν ταῖς εὐνομουμέναις πόλεσιν οὐκ ἀρκεῖν 
᾿δοκεῖ τοῖς πολίταις, ἣν νόµους καλοὺς γράψωνται, 

ἀλλὰ καὶ κών προσαιροῦνταν, οἵτινες 
ἐπισκοποῦντες τὸν μὲν ποιοῦντα τὰ νόμιμα ἐπαι- 
'νοῦσιν, ἢ ἣν δέ τις παρὰ τοὺς νόµου» ποιῇ, ζημιοῦσι, 
᾿νομίσαι οὖν ἐκέλευον, ἔφη, τὴν ἠνραῖκά καὶ αὐτὴν τ5 
'νομοφύλακα τῶν ἐν τῇ οἰκίᾳ εἶναι καὶ ἐξετάζειν 

δέ, ὅ ὅταν δόξη αὐτῇ, τὰ σκεύη, ὥσπερ ὁ φρούραρχος 
τὰς φυλακὰς ἐξετάζει, καὶ δοκιµάζειν εἰ καλώς 

'ἕκαστον ἔχει, ὥσπερ ἡ βουλὴ ἵππους καὶ ἱππέας 

᾿δοκιµάξει, καὶ ἐπαινεῖν δὲ καὶ τιμᾶν ὥσπερ βασί- 
΄λισσαν τὸν ἄξιον ἀπὸ τῆς παρούσης δυνάµεως 
καὶ λοιδορεῖν καὶ κολάζειν τὸν τούτων δεόµενον. 
πρὸς δὲ τούτοις ἐδίδασκον αὐτήν, ἔφη, ὧς οὐκ ἂν ι6 
/ / Γ / Σα / ἄχθοιτο δικαίως, εἰ πλείω αὐτῇ πράγματα προσ- 
| τάττω ἢ τοῖς οἰκέταις περὶ τὰ κτήματα, ἐπιδεικνύ- 
ων ὅτι τοῖς μὲν οἰκέταις µέτεστι τῶν δεσποσύνων 

᾿χρηµάτων τοσοῦτον, ὅσον φέρειν ἢ θεραπεύει’ ἢ 
»φυλάττειν, χρῆσθαι δὲ οὐδενὶ αὐτῶν ἔξεστιν, ὅτῳ 

Α / ’ ΄ 

ἂν μὴ δῷ ὁ κύριο" δεσπότου δὲ ἅπαντά ἐστιν 
ὅ τι ἂν βούληται ἑκάσ ησθ ὅ ὖν καὶ η τῳ χρῆσθαι. ὅτῳ οὖν καὶ τ7 

σωζοµένων μεγίστη ὄνησις καὶ Φθειρομένων µε- 
γίστη βλάβη, τούτῳ καὶ τὴν ἐπιμέλειαν μάλιστα 
»προσήκουσαν ἀπέφαινον. 

/ 5 ” 5 ο 

Τί οὖν; ἔφην ἐγώ, ὦ ᾿Ἰσχόμαχε, ταῦτα ἀκού- 18 

σασα ἡ γυνή πώς σοι ὑπήκουε; 
/ ” Ν 3 

Τί δέ, ἔφη, εἰ μὴ εἶπέ γέ µοι, ὦ Σώκρατες, 
ο . 3 / 

ὅτι οὐκ ὀρθῶς γιγνώσκοιµι, εἰ οἰοίμην χαλεπὰ 
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ἐπιτάττειν διδάσκων ὅτι ἐπιμελεῖσθαι δεῖ τών ι 
ὄντων. Ἁχαλεπώτερον γὰρ ἄν, ἔφη φάναι, εἰ αὐτῇ. 
ἐπέταττον ἀμελεῖν τών ἑαυτῆς ἢ εὖἶ ἐπιμελεῖσθαι. 

19 δεήσει τῶν οἰκείων ἀγαθών. πεφυκέφαν γὰρ δοκεῖ, 
ἔφη, ὥσπερ. καὶ τέκνων ᾖδον τὸ ὀπυμελακθάς τῇ 
σώφρονι τών ἑαυτῇς. ἢ ἀμελεῖν, οὕτω καὶ τῶν ι 
κτημάτων, ὅσα ἴδια ὄντα εὐφραίνευ ᾖδιον τὸ ἐπι- 
μελεῖσθαι νοµίζειν ἔφη εἶναι τῇ σώφρονι τῶν έαυ- 
τῆς ἢ ἁμελαῖν. 

Χ Καὶ ἐγὼ ἀκούσας, ἔφη ὁ Σωκράτης, ἀποκρί- 
νασθαι τὴν γυναῖκα αὐτῷ ταῦτα, εἶπον, Νὴ τὴν 
ραν, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ἀνδρικήν γε ἐπιδει- 
κνύεις τὴν διάνοιαν τῆς γυναικός. 

Καὶ ἄλλα τοίνυν, ἔφη ὁ ᾿Ἱσχόμαχος, θέλω σοι. 

πάνυ µεγαλόφρονα αὐτῆς διηγήσασθαι, ἅ µου. 
ἅπαξ ἀκούσασα ταχὺ ἐπείθετο. 

Τὰ ποῖα; ἔφην ἐγώ' λέγε ὡς ἐμοὶ πολὺ ἥδιον 
ζώσης ἀρετὴν φγυναικὸς καταμανθάνειν ἢ εἰ Ζεῦξίς 
µοι καλὴν εἰκάσας γραφῇ γυναῖκα ἐπεδείκνυεν. 

..  Ἐντεῦθεν δὴ λέγει ὁ Ἰσχόμαχος, Εγω τοίνυν, 
ἔφη, ἰδών ποτε αὐτήν, ὦ Σώκρατες, ἐντετριμμένην 
πολλῷ μὲν ψιµυθίῳ, ὅπως λευκοτέρα ἔτι δοκοίη 
εἶναι ἢ ἦν, πολλῇ δ ἐγχούσῃ, ὅπως ἐρυθροτέρα 
φαίνοιτο τῆς ἀληθείας, ὑποδήματα δ ἔχουσαν. 

ὑψηλά, ὅπως μείζων δοκοίη εἶναι ἢ ἐπεφύκει, 
3“ Ἑϊπέ µοι᾽ ἔφην ΄ ὦ γύναι, ποτέρως ἄν µε κρίναις 
ἀξιοφίλητον μᾶλλον εἶναι χρημάτων κοινωνὀόν, εἴ 
σοι αὐτὼ τὰ ὄντα ἀποδεικνύοιμι καὶ µήτε κοµ- 
πάζοιµι, ὡς πλείω ἔστι µοι τῶν ὄντων, µήτε ἄπο- 
κρυπτοίµην τι τῶν ὄντων μηδέν, ἢ εἰ πειρώμην 
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σε ἐξαπατᾶν λέγων τε, ὡς πλείω ἔστι µοι τών 
ὄντων, ἐπιδεικνύς τε ἀργύριον κίβδηλον [δηλοίην 
σε] καὶ ὅρμους ὑποξύλους καὶ πορφυρίδας ἐξι- 
τήλους φαίην ἀληθινὰς εἶναι; καὶ ὑπολαβοῦσα 4 

εὐθύς, 'Εὐφήμει᾽ ἔφη' ' μὴ «φένοιο σὺ τοιοῦτος' οὐ 
γὰρ ἂν ἔγωγέ σε δυναίµην, εὖ τοιοῦτος εἴης, ἀσπιά- 
'σασθαι ἐκ τῆς ψυχῆς. “Οὐκοῦν) ἔφην ἐγὼ 'συνελη- 

λύθαμεν, ὦ γύναι, ὡς καὶ τῶν σωμάτων κοινωνή- 

σοντες ἀλλήλοις; «Φασὶ γοῦν᾽ ἔφη ΄ οἱ ἄνθρωποι. 
'«Ποτέρως ἂν οὖν᾽ ἔφην ἐγὼ “τοῦ σώματος αὖ δοκοίην 5 
εἶναι ἀξιοφίλητος μᾶλλον κοινωνός, εἴ σοι τὸ σώμα 
᾿πειρώμην παρέχειν τὸ ἐμαυτοῦ ἐπιμελόμενος ὅπως 
ὑγιαῖνόν τε καὶ ἐρρωμένον ἔσται καὶ διὰ ταῦτα | 

| 
α ή ἔσ ΑΛ ” (λ, 1λ, ως τῷ ὄντι εὔχρως σοι ἔσομαι, ἢ εἴ σοι µίλτῳ ἆλει 
/ Ν 3 Ν ς 3 

φόμενος καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος ἀν- 

δρεικέλῳ ἐπιδεικνύοιμί τε ἐμαυτὸν καὶ συνείην 
ἐξαπατών σε καὶ παρέχων ὁρᾶν καὶ ἅπτεσθαι 

ο ῳ Δ 

µίλτου ἀντὶ τοῦ ἐμαυτοῦ χρωτός;᾽ “Ἐηὼ μὲν) ἔφη 6 

ἐκείνη ΄ οὔτ᾽ ἂν µίλτου ἁπτοίμην ἥδιον ἢ σοῦ οὔτ᾽ 
ΑΔ 3 /. - ιά ς [4 Ἀ λ Ν 

ἂν ἀνδρεικέλου χρώμα ἥδιον ὀρφην ἢ τὸ σὸν οὔτ 
] / ς 

ἂν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαληλιμμένους ἤδιον ὀρῴην 
ν κ κα / , ες .- ν / / η] 

τοὺς σοὺς ἢ ὑγιαίνοντας. αἱ ἐμὲ τοίνυν νόμιζε, 7 
- 3 / / 

εἰπεῖν ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ΄ ὦ γύναι, µήτε ψιµυθίου 
/ / / α - - 

µήτε ἐγχούσης χρὠματι ἤδεσθαι μᾶλλον ἢ τῷ σῷ, 
. αλλ) ὥσπερ οἱ θεορὶ ἐποίησαν ἵπποις μὲν ἵππους, 
| - 
 βουσὶ δὲ βοῦς ἥδιστον, προβάτοις δὲ πρόβατα, 

οὕτω καὶ οἱ ἄνθρωποι σώμα καθαρὸν οἴονται 
"ἤδιστον εἶναι αἱ ὃ ἁπάται αὗται τοὺς μὲν ἔξω 8 
οπως δύναιντ᾽ ἂν ἀνεξελέγκτως ἐξαπατᾶν, συνόν- 

Ν } 3 ω) 

τας δὲ ἀεὶ ἀνάγκη ἁλίσκεσθαι, ἂν ἐπιχειρῶσιν 
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ἐξαπατᾶν ἀλλήλους. ἢ γὰρ ἐξ εὐνῆς ἁλίσκονται 
ἐξανιστάμενοι πρὶν παρασκευάσασθαι ἢ ὑπὸ ἱδρῶ- 

/ Ἀ ς Ν [4 τος ἐλέγχονται ἢ ὑπὸ δακρύων βασανίζονται ἢ 
ς Ν ο Α / 
ὑπὸ λουτροῦ ἀληθινώς κατωπτεύθησαν. | 

9 Τί οὖν πρὸς θεών, ἔφην ἐγώ, πρὸς ταῦτα ἄπε- 
κρίνατο; 

Τί δέ, ἔφη, εἰ μὴ τοῦ λουποῦ τοιοῦτον μὲν οὐδὲν 
, ” 

πῶποτε ἔτι ἐπραγματεύσατο, καθαρὰν δὲ καὶ πρε- 
πόντως ἔχουσαν ἐπειρᾶτο ἑαυτὴν ἐπιδεικνύναι. 6 
καὶ ἐμὲ µέντοι ἠρώτα, εἴ τι ἔχοιμι συμβουλεῦσαι, 
ὡς ἂν τῷ ὄντι καλὴ φαίνοιτο, ἀλλὼ μὴ µόνον 

/ α] Ν / 9 / ” | το δοκοίη. καὶ ἐγὼ μέντοι, ὦ Σώκρατες, ἔφη, συνε- 
βούλευον αὐτῇ μὴ δουλικῶς ἀεὶ καθῆσθαι, ἀλλὰ 
σὺν τοῖς θεοῖς πειρᾶσθαι δεσποτικώς πρὸς μὲν 6 
τὸν ἰἱστὸν προσστᾶσαν ὃ τι μὲν βέλτιον ἄλλου 
ἐπίσταιτο ἐπιδιδάξαι, ὅ τι δὲ χεῖρον ἐπιμαθεῖν, 
ἐπισκέψασθαι δὲ καὶ τὴν σιτοποιόν, παραστῆναυ 

λ ” / α ο) 9 3 | δὲ καὶ ἀπομετρούσῃ τῇ ταµία, περιελθεῖν δ ἐπι- 
3 Δ ε' ο) 

σκοπουµένην καὶ εἰ κατὰ χώραν ἔχει ἣν δεῖ ἕκαστα. | 
ταῦτα «γὰρ ἐδόκει µοι ἅμα ἐπιμέλεια εἶναι καὶ 

, 5 λ ” 5 / 
ΙΙ περίπατος. ἀγαθὸν δὲ ἔφην εἶναι γυµνάσιον καὶ 

τὸ δεῦσαι καὶ μάξαι καὶ ἱμάτια καὶ στρώματα 
ἀνασεῖσαι καὶ συνθεῖναι. ηυμναζοµένην δὲ ἔφην 
οὕτως ἂν καὶ ἐσθίειν ἥδιον καὶ ὑπγιαίνειν μᾶλλον : 

τα καὶ εὐχροωτέραν φαίνεσθαι τῇ ἀληθείᾳ. καὶ ὄψις 
δέ, ὁπόταν ἀνταγωνίζηται διακόνῳ, καθαρωτέρα 

:. οὖσα πρεπόντως τε μᾶλλον ἠμφιεσμένη κινητικὸν 
γίγνεται, ἄλλως τε καὶ ὁπόταν τὸ ἑκοῦσαν χαρί- 
ζεσθαι προσῇ ἀντὶ τοῦ ἀναγκαζομένην ὑπηρετεῖν. : 

12 αἱ ὃ ἀεὶ καθήµεναι σεμνῶς πρὸς τὰς κεκοσµηµένας 
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καὶ ἐξαπατώσας κρίνεσθαι παρέχουσιν ἑαυτάς. 
καὶ νῦν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὕτως εὖ ἴσθι ἡ γυνή 
µου κατεσκευασµένη βιοτεύει ὥσπερ ἐγὼ ἐδίδα- 
σκον αὐτὴν καὶ ὥσπερ νῦν σοι λέγω. 

Ἐντεῦθεν δ᾽ ἐγὼ εἶπον, Ὢ Ἰσχόμαχε, τὸ μὲν ΧΙ 

δὴ περὶ τῶν τῆς γυναικὸς ἔργων ἱκανῶς µοι δοκώ 
ἀκηκοέναι τὴν πρώτην καὶ ἄξιά γε πάνυ ἐπαίνου 
3 / { - ο .] Φ ας ”/ ε) [μι 

ἀμφοτέρων ὑμών. τὰ ὃ αὖ σὰ ἔργα, ἔφην ἐγώ, 
ἤδη µοι λέγε, ἵνα σύ τε ἐφ οἷς εὐδοκιμεῖς διη- 

γησάµενος ἡσθῆς κἀγὼ τὰ τοῦ καλοῦ κἀγαθοῦ 
3 ΔΝ ” / / Δ / 

ἀνδρὸς ἔργα τελέως διακούσας καὶ καταµαθών, 
ἣν δύνωµαι, πολλήν σοι χάριν εἰδῶ. 

᾽Αλλὸ νὴ Δί’, ἔφη ὁ ᾿Ἰσχόμαχος, καὶ πάνυ 3 
εορ/ 9 / / 4 Δ ” 

)ἡδέως σοι, ὦ Σώκρατες, διηγήσοµαι ἃ ἐγὼ ποιώῶν 
διατελώ, ἵνα καὶ µεταρρυθµίσῃς µε, ἐάν τί σοι 
δοκώ μὴ καλώς ποιεῖν. 

᾽Αλλ) ἐγὼ μὲν δή, ἔφην, πὠς ἂν δικαίως µεταρ- 8 
ρυθµίσαιµι ἄνδρα ἀπειργασμένον καλόν τε κἆγα- 

͵ Ν ω Δ 3 Δ να 3 - ” .Θὀν, καὶ ταῦτα ὧν ἀνὴρ ὃς ἀδολεσχεῖν τε δοκῶ 
καὶ ἀερομετρεῖν καὶ τὸ πάντων δὴ ἀνοητότατον 
δοκοῦν εἶναι ἔγκλημα πένης καλοῦμαι. καὶ πάνυ « 

3 ο / 5 3 3 ο 3 / . 
μεντᾶν, ὦ Ἰσχόμαχε, ἦν ἐν πολλῇ ἀθυμίᾳ τῷ 
ἐπικλήματι τούτῳ, εἰ μὴ πρῴην ἀπαντήσας τῷ 

) Νικίου τοῦ ἐπηλύτου ἵππῳ εἶδον πολλοὺς ἀκολου- 
ο Αα 4 

θοῦντας αὐτῷ θεατάςε, πολὺν δὲ λόγον ἐχόντων 
- ” 

᾿τινῶν περὶ αὐτοῦ ἤκουον' καὶ δῆτα ἠρόμην προσ- 
Ν ε / εἰ) ΔΝ / { Α 

αλθὼν -- ορού εί --- εἴη χρηματα τῷ 
3 ς { ᾿ἵππῳ. ὁ δὲ προσβλέψας µε ὡς οὐδὲ ὑγιαίνοντα 

τῷ ἐρωτήματι εἶπε 'Πώῶς δ ἂν ἵππῳ χρήματα 

ηένοιτο;:᾽ οὕτω δὴ ἐγὼ ἀνέκυψα ἀκούσας ὅτι ἐστὶν 

οι 
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η λ εν φ 5 ο / η ἄρα θεμιτὸν καὶ πένητι ἵππῳ ἀγαθῷ γενέσθαι, εἰ 
τὴν ψυχὴν φύσει ἀγαθὴν ἔχοι. ὡς οὖν θεμιτὸν 

” νά χη; ϕ Αρ . κά ἤ / χ . ο ανω 3 

καὶ ἐμοὶ ἀγαθῷ ἀνδρὶ γενέσθαι διηγοῦ τελέως τὰ 
πο, σ ο Α ῃ η) / θ Αα . 

σὰ ἔργα, ἵνα ὅ τι ἂν δύνωµαι ἀκούων καταμαθεῖν 20 
πειρώμαι καὶ ἐγώ σε ἀπὸ τῆς αὔριον ἡμέρας ἀρξά- 
µενος μιμεῖσθαι. καὶ γὰρ ἀγαθή ἐστιν, ἔφην ἐγώ, 

ἡμέρα ὡς ἀρετῆς ἄρχεσθαι. 
7. Σὺ μὲν παίζεις, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ὦ Σώκρατες, 
ἐγὼ δ᾽ ὅμως σοι διηγήσοµαι ἃ ἐγὼ ὅσον δύναμαι 3: 

8 πειρώμαι ἐπιτηδεύων διαπερᾶν τὸν βίον. ἐπεὶ 
ΔΝ / ” ϱϐ 5. - 3 / γὰρ καταµεµαθηκέναι δοκώ, ὅτι οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώ- 

ποις ἄνευ μὲν τοῦ γυγνώσκειν τε ἃ δεῖ ποιεῖν καὺ 
ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ταῦτα περαίνηται οὐ θεμιτὸν 
ἐποίησαν εὖ πράττειν, φρονίμοις ὃ οὖσι καὶ ἐπι- « 

/ ο) 4. ὃ δ / 15) ο) α ὃ ψ µελέσι τοῖς μὲν διδόασιν εὐδαιμονεῖν, τοῖς ὃ οὔ, 
4 ο  . 49 Δ λ κ / οὕτω δὴ ἐγὼ ἄρχομαι μὲν τοὺς θεοὺς θεραπεύων, 

πειρώμαι δὲ ποιεῖν, ὡς ἂν θέμις ᾖ µοι εὐχομένῳ 
καὶ ὑγιείας τυγχάνειν καὶ ῥώμης σώματος καὶ 

αν / κα οΦ 2 ) / τιμῆς ἐν πόλει καὶ εὐνοίας ἐν φίλοις καὶ ἐν πολέμῳ « 
καλῆς σωτηρίας καὶ πλούτου καλώς αὐξομένου. 

ϱ Καὶ ἐγὼ ἀκούσας ταῦτα ΄ Μέλει γὰρ δή σοι, ὢ 
Ἰσχόμαχε, ὅπως πλουτῇῆς καὶ πολλὼ χρήματα 
ἔχων πολλὰ ἔχῃς πράγματα τούτων ἐπιμελόμενος; 

Καὶ πάνυ Υ’, ἔφη ὁ Ἱσχόμαχος, µέλει µοι τού- 5 
Φ 2 α.. «άαλ / ο. 4 ῃ 

των ὧν ἐρωτᾷς' ἡδὺ γάρ µοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, 
Δ Ν / ω Δ / ἴ καὶ θεοὺς µεγαλείως τιμᾶν καὶ φίλους, ἦν τινος 

δέωνται, ἐπωφελεῖν καὶ τὴν πόλιν μηδὲν κατ ἐμὲ 
χρήµασιν ἀκόσμητον εἶναι. 

ιο. Καὶ γὰρ καλά, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, ἐστὶν : 
ἃ σὺ λέγει», καὶ δυνατοῦ γε ἰσχυρώς ἀνδρός' πώς 

απο. ο. οσο Ἆρ 



(ᾷ 
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-: γὰρ οὔ; ὅτε πολλοὶ μὲν εἰσὶν ἄνθρωποι οἳ οὐ 
δύνανται ζην ἄνευ τοῦ ἄλλων δεῖσθαι, πολλοὺ 
δὲ ἀγαπώσιν ἣν δύνωνται τὰ ἑαυτοῖς ἁρκοῦντα 
| / ς λ Ν ’ Ν / ΔΝ 

[ο πορίζεσθαι. οἱ δὲ δὴ δυνάµενοι μὴ µόνον τὸν 
ἂ Α α Α 
΄. ἑαυτῶν οἶκον διοικεῖν, ἀλλὰ καὶ περιποιεῖν, ὥστε 
| λ / . ν / 2 / 
΄ καὶ τὴν πὀλιν κοσμεῖν καὶ τοὺς φίλους ἐπικουφί- 

. ζειν, πῶς τούτους οὐχὶ βαθεῖς τε καὶ ἐρρωμένους 

.ν κ) ; λ αν ο ας 
ἄνδρας χρὴ νοµίσαι; αλλα γὰρ ἐπαινεῖν μέν, ἔφην 
ον ν ͵ λα οὗ 

: ἐγώ, τοὺς τοιούτους πολλοὺ δυνάµεθα σὺ δέ µοι 
/ 9 3 / 3 .] ϱ 3/ - ς / 

λέξον, ὦ Ἰσχόμαχε, ἀφ ὠνπερ Ίρξω, πὠς ὑγιείας 
ἐπιμελῇ; πῶς ᾿τῆς τοῦ σώματος ῥώμης; πῶς 

/ 5 / ας 4 ἷ ωὸ / 

θέµις εἶναί σοι καὶ ἐκ πολέμου καλώς σώζεσθαι; 
τῆς δὲ χρηµατίσεως καὶ μετὼ ταῦτα, ἔφην ἐγώ, 

ἀρκέσει ἀκούειν. 
᾽Αλλ) ἔστι µέν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ὥς γε ἐμοὶ 

δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, ἀκόλουθα ταῦτα πάντα ἆλ- 
λήλων. ἐπεὶ γὰρ ἐσθίειν τις τὰ ἱκανὰ ἔχει, 
2 ο) μι 3 Α ” - ς ο Ν 

ἐκπονοῦντι μὲν ὀρθῶς μᾶλλον δοκεῖ µοι ἡ ὑγίεια 
5 παραµένειν, ἐκπονοῦντι δὲ μᾶλλον ἡ ῥώμη προσ- 

/ ω . ν ν Α / ο. 
γίγνεσθαι, ἀσκοῦντι δὲ τὰ τοῦ πολέμου κάλλιον 

΄ 3 ω (Ἀρρ / μ σώζεσθαι, ὀρθῶς δὲ ἐπιμελομένω καὶ μὴ κατα- 
/ [ο » ον 

µαλακιζομένῳ μᾶλλον εἰκὸς τὸν οἶκον αὔξεσθαι. 
. 

Αλλὰ µέχρι μὲν τούτου ἔπομαι, ἔφην ἐγώ, ὦ 
Ἴ ή [ή 1 ω) λ ὰ, / 

σχόµαχε, ὅτι ἐκπονοῦντα φὴς καὶ ἐπιμελόμενον 
καὶ ἀσκοῦντα ἄνθρωπον μᾶλλον τυγχάνειν τῶν 
3 αθ ο) ς / δὲ / . λ Ν 3 ή ) 

αγαθῶν, ὁποίῳ δὲ πόνῳ χρῆ πρὸς τὴν εὐεξίαν κα 

ῥώμην καὶ ὅπως ἀσκεῖς τὰ τοῦ πολέμου καὶ ὅπως 
. ἐπιμελεῖ τοῦ περιουσίαν ποιεῖν ὡς καὶ Φίλους 
ΝΕ Αα . / 3 / Αα ΛΑ ες / 
5 ἐπωφελεῖν καὶ πόλιν ἐπισχύειν, ταῦτα ἂν ἠδέως, 

” 2 / / 

ἔφην ἐγώ, πυθοίµην. 

μν 1 
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᾿ 

.. Ὦγὼ τοίνυν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Ἰσχόμαχος, 
9 4 λ 2 ΣΑ ” εν 1 δν 2/ | 
ἀνίστασθαι μὲν ἐξ εὐνῆς εἴθισμαι ἠνίκ ὃν ἔτι 
ἔνδον καταλαμβάνοιµι, εἴ τινα δεόµεύος ἰδεῖν τυγ- 
χάνοιµι. κἂν µέν τι κατὰ πόλιν δέῃ πράττειν, 

α / / / .. 2 ταῦτα πραγματευόµενος περιπάτῳ τούτῳ χρώμαι 
α / 

15 ἣν δὲ μηδὲν ἀναγκαῖον ᾖ κατὰ πὀλιν, τὸν μὲν 
ἵππον ὁ παῖς προάγει εὖς ἀγρόν, ἐγὼ δὲ περι- 
πάτῳ χρώμαι τῇ εἰς ἀγρὸν ὁδῷ ἴσως ἄμεινον, ὦ 

τό Σώκρατες, ἢ εἰ ἐν τῷ ξυστῷ περιπατοίην. ἐπειδὰν ο 
δὲ ἔλθω εἰς ἀγρόν, ἤν τέ µοι φυτεύοντες τυγχάνω- 
σιν ἦν τε νειοποιοῦντες ἦν τε σπείροντες ἦν τε 

καρπὸν προσκοµίζοντες, ταῦτα ἐπισκεψάμενος 
ὅπως ἕκαστα αίγνεται µεταρρυθµίζω, ἐὼν ἔχω τι 

: 
Ἱ 

: 

| 
᾿ 
ι 

| 
/ Γω) / Δ ΔΝ ” ο Ν ἓ 

τ7 βέλτιον τοῦ παρὀντος. μετα δὲ ταῦτα ὡς τὰκ 

ολ 

ϱ / ιά 

πολλὼ ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον ἱππασάμην ἵππα- 
σίαν ὡς ἂν ἐγὼ δύνωµαι ὁμοιοτάτην ταῖς ἐν τῷ 

ο άκοίδωά. / . / φ / ./ / ./ πολέμῳ ἀναγκαίαις ἱππασίαις, οὔτε πλαγίου οὔτε 
3 ο ' 

κατάντους οὔτε τάφρου οὔτε ὀχετοῦ ἀπεχόμενος, 
ω] α ὶ 

ὡς µέντοι δυνατὸν ταῦτα ποιοῦντα ἐπιμέλομαι μὴ : 
Φ σ Δ ο Ι ἀποχωλεῦσαι τὸν ἵππον. ἐπειδὰν δὲ ταῦτα γένη- 

ς α 3 / ο) σ ”/ ε) ; ᾗ 

ται, ὁ παῖς ἐξαλίσας τὸν ἵππον οἴκαδε ἀπάγει, 
οο ῑ 

ἅμα φέρων ἀπὸ χώρου ἦν τι δεώµεθα εἰς ἄστυ, 
ἐγὼ δὲ τὼ μὲν βάδην τὰ δὲ ἀποδραμὼν οἴκαδε 
ἀπεστλεγγισάμην. εἶτα δὲ ἀριστώ, ὦ Σώκρατες, : 

ὅσα µήτε κενὸς µήτε ἄγαν πλήρης διηµερεύει. | 
ιο. Νὴ τὴν Ἡραν, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, ἀρε-. 

σκόντως φέ µοι ταῦτα ποιεῖ». τὸ γὰρ ἐν τῷ αὐτῷ 
χρόνῳ συνεσκευασµένως χρῆσθαι τοῖς τε πρὸς τὴν. 
ὑγίειαν καὶ τοῖς πρὸς τὴν ῥώμην παρασκευάσµασι : 
καὶ τοῖς εἰς τὸν πόλεμον ἀσκήμασι καὶ ταῖς τοῦ | 
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/ κ / μ] / 3” ’ πλούτου ἐπιμελείαις, ταῦτα πάντα ἀγαστα µοι 
ο ” / 

δοκεῖ εἶναι. καὶ γὰρ ὅτι ὀρθῶς ἑκάστου τούτων 
α ς / 

ἐπιμελῇ ἱκανὰ τεκμήρια παρέχη' ὑγιαίνοντά τε 
Ν ο) . ο γὰρ καὶ ἐρρωμένον ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σὺν τοῖς θεοῖς 

Αα ο) . Ν 

σε ὁρώμεν καὶ ἐν τοῖς ἱππικωτάτοις τε καὶ πλου- 
σιωτάτοις λεγόμενόν σε ἐπιστάμεθα. 

Αα / ε) Ἀ α ” 3 / ζ λ Ταῦτα τοίνυν ἐγὼ ποιών, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὑπὸ 
- ΔΑ λ 1” - 

πολλών πάνυ συκοφαντοῦμαι, σι) δ ἴσως ὧου μὲ 
α . ς ς λ ο Ν Ελ θὸ / » 

5 ἐρεῖν, ὡς ὑπὸ πολλών καλὸς καγαῦος κέκληµαι. 
9 / ν 

᾽Αλλὰ καὶ ἔμελλον δὲ ἐγώ, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, 
τοῦτο ἐρήσεσθαι, εἴ τινα καὶ τούτου ἐπιμέλειαν 
ποιῃ, ὅπως δύνη λόγον διδόναι καὶ λαμβάνειν, ἦν 
τινί ποτε δέῃη. 

ώ Δ ο ” 3 ϐ ου. λ Αα 

ο ΌὉύὐ γὰρ δοκώ σοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, αὐτὰ ταῦτα 
- Αα . ο 4 / Σο/ 

διατελεῖν μελετών, ἀπολογεῖσθαι μὲν ὅτι οὐδένα 
αδικῶ, εὖ δὲ ποιώ πολλοὺς ὅσον ἂν δύνωμαι; 
κατηγορεῖν δὲ οὐ δοκώ σοι μελετᾶν ἀνθρώπων, 
ἀδικοῦντας μὲν καὶ ἰδίᾳ πολλοὺς καὶ τὴν πόλιν 

5 καταµανθάνων τινάς, εὖ δὲ ποιοῦντας οὐδένα; 
Ἁλλ) εἰ καὶ ἑ ) Ό λετᾶ ῦτό ρμηνεύειν τοιαῦτα μελετᾷς, τοῦτό 

”/ ὦ πι ς σν. / / 

μοι, ἔφην ἐγώ, ἔτι, ὦ ᾿Ισχόμαχε, δήλωσον. 
λ Δ 4 -- / ᾿ 

Οὐδὲν μὲν οὖν, ὦ Σώκρατες, παύομαι, ἔφη, λέ- 
- ο Λ - 

γειν μελετών. ἢ γὰρ κατηγοροῦντός τινος τῶν οἶκε- 
οΤών ἢ ἀπολογουμένου ἀκούσας ἐλέγχειν πειρῶμαι 

Ἀ / 

ἢ µέμφομαί τινα πρὸς τοὺς φίλους ἢ ἐπαινώ ἣὴ 
διαλλάττω τινὰς τῶν ἐπιτηδείων, πειρώμενος δι- 

/ ς / . ” α 

δάσκειν ὡς συμφέρει αὐτοῖς φίλους εἶναι μᾶλλον 
Ἀ / 

ἢ πολεμίου. ἐπιτιμώμέν τινι στρατηγῷ συµπα- 
/ Ἀ 3 5 

:ρόντες, ἢ ἀπολογούμεθα ὑπέρ του, εἴ τις ἀδίκως 
..ῥρ Σ΄ Λ ο) / 

'αἰτίαν ἔχει, ἢ κατηγοροῦμεν πρὸς ἀλλήλους, εἴ τις 

29ο 



Ἶ 

δ9 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΧΙ 25 

ἀδίκως τιμᾶται. πολλάκις δὲ καὶ βουλευόμενοι 
ἃ μὲν ἂν ἐπιθυμώμεν πράττειν, ταῦτα ἐπαινοῦμεν, 
νν .] υ ΔΝ / / ” / 

ἃ δ᾽ ἂν μὴ βουλώμεθα πράττειν, ταῦτα µεμφό- 
35 µεθα. ἤδη δ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, καὶ διειληµµένως :: 

πολλάκις ἐκρίθην ὅ τι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι. 
η) Ν ο ” ] / εκ τ / . .] ΔΝ Δ δὴ 

πὸ τοῦ, ἔφην ἐγω, ὦ Ισχομαχε; ἐμὲ γαρ δὴ 

τοῦτο ἐλάνθανεν. 
α λ - { ”/ 

πὸ τῆς γυναικός, ἔφη. 

Καὶ πῶς δή, ἔφην ἐγώ, ἀγωνίζη; : 
"Ὅταν μὲν ἀληθῆ λέγειν συµφέρῃη, πάνυ ἐπιει- 

κὠς' ὅταν δὲ ψευδῆ, τὸν ἥττω λόγον, ὦ Σώκρατες, 

οὐ μὰ τὸν Δί) οὐ δύναµαι κρείττω ποιεῖν. 
Καὶ ἐγὼ εἶπον, Ἴσως γάρ, ὦ ᾿Ισχόμαχε, τὸ 

ψεῦδος οὐ δύνασαι ἀληθὲς ποιεῖν. : 
3 Ν / ”/ ν] / / / - 

ΧΙ ᾿Αλλὰ γάρ, ἔφην ἐγω, µή σε κατακωλύω, ὢ 
Ἴσ ό Φ /  δ β λό . χόμαχε, ἀπιέναι ἤδη βουλόμενον; 
Μὰ Δί’, ἔφη, ὦ Σώκρατες' ἐπεὶ οὐκ ἂν ἀπέλ- 

θοιµι πρὶν παντάπασιν ἡ ἀγορὰ λυθῇ. 
.. ἹΝὴ Δί, ἔφην ἐγώ, φυλάττει γὰρ ἰσχυρώῶς μὴ : 

3 / ΔΝ εν] / λ 3 Ν Ν 1 Δ 

ἀποβάλῃς τὴν ἐπωνυμίαν [τὸ ἀνὴρ καλὸς κἀγαθὸς 

κεκλῆσθαι]. νῦν γὰρ πολλών σοι ἴσως ὄντων 
ἐπιμελείας δεοµένων, ἐπεὶ συνέθου τοῖς ξένους, 
ἀναμένεις αὐτούς, ἵνα μὴ ψεύσῃ. 

᾽Αλλά τοι, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Ἱσχόμαχος, οὐδ' 
ἐκεῖνά µου ἀμελεῖται, ἃ σὺ λέγει ἔχω γὰρ ἐπιτρό- 
πους ἐν τοῖς ἀγροῖς. 

8 Ἡότερα δέ, ἐγὼ ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ὅταν δσηθῇς, 
ἐπιτρόπου, καταμαθὼν ἦν που ᾖ ἐπιτροπευτικὸς 
ἀνήρ, τοῦτον πειρᾷ ὠνεῖσθαι, ὥσπερ ὅταν τέκτονος : 
δεηθῇς, καταμαθων εὖ οἵδ' ὅτι ἤν. που ἴδῃς τεκ- 



ΧΠ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ δ9 

’ Α ο Α ΔΑ δυφ.] | 

τονικὀν, τοῦτον πειρᾷ κτᾶσθαι, ἢ αὐτὸς παιδεύεις 

τοὺς ἐπιτρόπους; 
[ή 

Αὐτὸς νὴ Δί’, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πειρῶμαι παι- 4 
’ “ / 1 / “ 3 Ν 

ϱο δεύειν. καὶ γὰρ ὅστις μέλλει ἀρκέσειν, οταν εγω 

ἀπῶ, ἀντ᾽ ἐμοῦ ἐπιμελόμενος, τί αὐτὸν καὶ δεῖ 

ἄλλο ἐπίστασθαι ἢ ἅπερ ἐγώ; εἴπερ γὰρ ἱκανός 

εἰμι τῶν ἔργων προστατεύει, κἂν ἄλλον δήπου 
/ / [ὁ4 αι 3 δυναίµην διδάξαι ἅπερ αὐτὸς ἐπίσταμαι. 
3 ” ”{/ - ” .] ’ ’ 7 ν Ἱ 

ο. Ὀὐκοῦν εὔνοιαν πρὠτον, ἔφην ἐγώ, δεήσει αὐτὸν ὅ 
ο - /. ᾽ 

ἔχειν σοὶ καὶ τοῖς σοῖς, εἰ μέλλει ἀρκέσειν ἀντὶ 
σοῦ παρών. ἄνευ γὰρ εὐνοίας τί ὄφελος καὶ 

ἑποίας τινὸς οὖν ἐπιτρόπου ἐπιστήμης γίγνεται; 
ς 

Ουὐδὲν μὰ Δί, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἀλλά τοι τὸ 

4ο εὐνοεῖν ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς ἐγὼ πρὠτον πειρώμαι 

παιδεύειν. 
. Δ - ἃ 

Καὶ πώς, ἐγὼ ἔφην, πρὸς τῶν θεῶν εὔνοιαν ἔχειν 6 
ΔΝ ” ’ “ ΑΔ / 

σοὶ καὶ τοῖς σοῖς διδάσκεις ὄντινα ἂν βούλη; 
.) ο) 

Ἐὐεργετῶν νὴ Δύ, ἔφη ὁ ̓ ΙἸσχόμαχος, ύταν τινὸς 

5 ἀγαθοῦ οἱ θεοὶ ἀφθονίαν διδῶσιν ἡμῖν. 
ο 3 Τοῦτο οὖν λέγεις, ἔφην ἐγώ, ὅτι οἱ ἀπολαύοντες Ἰ 

τῶν σῶν ἀγαθῶν εὖνοί σοι γίγνονται καὶ ἀγαθόν 

τί σε βούλονται πράττειν; 
- Ν Μ“ / 

Τοῦτο γὰρ ὄργανον, ὦ Σώκρατες, εὐνοίας ἄρισ- 

«ο τον ὁρῶ ὄν. 
Δ Ἡν δὲ δὴ εὔνους σοι γένηται, ἔφην, ὦ Ἰσχό- 8 

µαχε, ἦ τούτου ἕνεκα ἱκανὸς ἔσται ἐπιτροπεύειν; 
. ς - / - 

οὐχ ὁρᾷς ὅτι καὶ ἑαυτοῖς εὖνοι πάντες ὄντες ὡς 
3 ” .”/ 8 .) Γ 3 Ν Ὀἳ . 3 / 

εἰπεῖν ἄνθρωποι, πολλοὶ αὐτῶν εἰσὶν οἳ οὐκ ἐθέ- 

«5λουσιν ἐπιμελεῖσθαι, ὅπως αὐτοῖς ἔσται ταῦτα ἃ 
/ 9 ο; ν ο / βούλονται εἶναί σφισι τὰ ἀγαθά; 



δ4 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΧΙΤο 

η πο τ ν Ἡ 

” Ν Ν { ” 

ο ᾽Αλλὰ ναὶ μὰὸ Δί’, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, τοιούτους 
/ ὕταν ἐπιτρόπους βούλωμαι καθιστάναι, καὶ ἐπι- 
μελεῖσθαι διδάσκω. 

ιο. Πώς, ἔφην ἐγώ, πρὸς τῶν θεῶν; τοῦτο γὰρ δὴ το 
ἐγὼ παντάπασιν οὐ διδακτὸν ὤμην εἶναι [τὸ ἐπι- 
µελῆ ποιῆσαι]. 

20 / ”/ 9 Οὐδὲ «γάρ ἐστιν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐφεξῆς γε 
[4 / / / ) ο) ο οὕτως οἷόν τε πάντας διδάξαι ἐπιμελεῖς εἶναι. ἳ 

/ λ / 3 ο φῄ / 1π. Ποίου μὲν δή, ἐγὼ ἔφην, οἷόν τε; πάντως µοι 55 
σαφώς τούτους διασήµηνον. 

Πρώτον μέν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τοὺς οἴνου ἆκρα- 
τεῖς οὐκ ἂν δύναιο ἐπιμελεῖσθαι ποιῆσαι' τὸ γὰρ 
µεθύειν λήθην ἐμποιεῖ πάντων τῶν πράττειν δεο- 
µένων. 6ο 

« 9 / . Α / 2 το. ὁ 29 / ια. Οἱ οὖν τούτου ἀκρατεῖς μόνοι, ἐγὼ ἔφην, ἀδύνα- 
“ Γ] 3 /. Ἀ ./ / 

τοί εἶσιν ἐπιμέλεσθαι ἢ καὶ ἄλλοι τινές; 

Καὶ μὰ Δύ, ἔφη ὁ ᾿Ἰσχόμαχος, καὶ οἵ γε τοῦ 
ο“ ο μα ὦ . Α ; ς / ν ὕπνου' οὔτε γὰρ ἂν αὐτὸς δύναιτο ὁ καθεύδων τὰ 
δέοντα ποιεῖν οὔτε ἄλλους παρέχεσθαι. 65 

13 Τί οὖν; ἐγὼ ἔφην, οὗτοι αὖ μόνοι ἀδύνατοι 
ἡμῖν ἔσονται ταύτην τὴν ἐπιμέλειαν διδαχθῆναι 
ἢ καὶ ἄλλοι τινὲς πρὸς τούτοις; 
4 / ο ” ς 2 / μα. Ἐμοιγέ τοι δοκοῦσιν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, καὶ οἱ 
ο) . / / 3 / 9 τών ἀφροδισίων δυσέρωτες ἀδύνατοι εἶναι διδαχ- το 

θῆναι ἄλλου τινὸς μᾶλλον ἐπιμελεῖσθαι ἢ τούτου" 
” Δ / {/ ὁ 3 / σερ / ε/ 

τᾳ οὔτε γὰρ ἐλπίδα οὔτ' ἐπιμέλειαν ἡδίονα ῥᾷδιον 
εὑρεῖν τῆς τῶν παιδικών ἐπιμελείας, οὐδὲ μήν, 
ύταν παρῇ τὸ πρακτέον, τιµωρίαν χαλεπωτέραν 
εὐπετές ἐστι τοῦ ἀπὸ τών ἐρωμένων κωλύεσθαι. 75 

ὑφίεμαι οὖν καὶ οὓς ἂν τοιούτους ηνῶ ὄντας 



ΧΙΙ το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ δδ 
| 3 ” 3 ΔΝ ’ α 

μηδ ἐπιχειρεῖν ἐπιμελητὰς τούτων τινὰς καθι- 

στάναι. 

Τί δέ, ἔφην ἐγώ, οἵτινες αὖ ἐρωτικῶς ἔχουσι τοῦ 
8ο κερδαίνειν, ἡ καὶ οὗτοι ἀδύνατοί εἰσιν εἰς ἐπιμέ- 

λειαν τῶν κατ᾽ ἀγρὸν ἔργων παιδεύεσθαι; 
Α 3 π 

Οὐ μὰ Δί’, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, οὐδαμώς γε, αλλὰ 

καὶ πάνυ εὐάγωγοί εἰσιν εἰς τὴν τούτων ἐπιμέ- 

λειαν᾽ οὐδὲν γὰρ ἄλλο δεῖ ἢ δεῖξαι µόνον αὐτοῖς 
΄ / 3 λ ς ν] /' 

85 ὅτι κερδαλέον ἐστὶν ἡ ἐπιμέλεια. 
ο) Ε) 

Τοὺς δὲ ὤἄλλους, ἔφην ἐγω, εἰ ἐγκρατεῖς τε εἰσιν ,εφην εγω, 

ὧν σὺ κελεύεις καὶ πρὸς τὸ Φφιλοκερδεῖς εἶναι 
ἳ / ” Αα 3 δ / ω . / 

'.. μετρίως ἔχουσι, πὠς ἐκδιδάσκεις ὧν σὺ βούλει 
Ί 3 ο) / 

;. ἐπιμελεῖς γίγνεσθαι; 
ο Απλώς, ἔφη, πάνυ, ὦ Σώκρατες. ὅταν μὲν γὰρ 

''. ἐπιμελομένους ἴδω, καὶ ἐπαινῶ καὶ τιμᾶν πειρώμαι 
αὐτούς, ὅταν δὲ ἀμελοῦντας, λέγειν τε πειρώμαι 
καὶ ποιεῖν ὁποῖα δήξεται αὐτούς. 

Ἴθι, ἐγὼ ἔφην,. ὦ Ἰσχόμαχε, καὶ τόδε µοι πα- 

εἰς τὴν ἐπιμέλειαν δήλωσον περὶ τοῦ παιδεύεσ- 
θαι, εἰ οἷόν τέ ἐστιν ἀμελῆ αὐτὸν ὄντα ἄλλους 
ποιεῖν ἐπιμελεῖς. 

Οὐ μὰ Δί’, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, οὐδέν γε μᾶλλον 
οο ἢ ἄμουσον ὄντα αὐτὸν ἄλλους μουσικοὺς ποιεῖν. 

χαλεπὸν γὰρ τοῦ διδασκάλου πονηρῶς τι ὑπο- 
δεικνύοντος καλώς τοῦτο ποιεῖν μαθεῖν καὶ ἀμελεῖν 
γε ὑποδεικνύοντος τοῦ δεσπότου χαλεπὸν ἐπιμελῆ 
θεράποντα γενέσθαι. ὡς δὲ συντόμως εἰπεῖν, πο- 

ο νηροῦ μὲν δεσπότου οἰκέτας οὐ δοκῶ χρηστοὺς 
καταµεµαθηκέναι' χρηστοῦ μέντοι πονηροὺς ἤδη 

95 ρφηῤᾳπόμενος τοῦ λόγου περὶ τῶν παιδευοµένων 



δ6 ἘΕΚΟΦΩΝΤΟΣ χιέσοἲ 
5 κ λ” 3 / Λ δὸ 5 . 

εἶδον, οὐ μέντοι ἀζημίους γε. τὸν δὲ ἐπιμελητικοὺς 
βουλόμενον ποιήσασθαί τινας καὶ ἐφορατικὸν δεῖ 
εἶναι τῶν ἔργων καὶ ἐξεταστικὸν καὶ χάριν ἐθέ- 
λοντα τῶν καλῶς τελουμένων ἀποδιδόναι τῷ αὐτίῳ : 
καὶ δίκην μὴ ὀκνοῦντα τὴν ἀξίαν ἐπιθεῖναι τῷ 

ο ἀμελοῦντι. καλώς δέ µοι δοκεῖ ἔχειν, ἔφη ὁ 
Ἴ / ἁ κα ο / / Σα σχόµαχος, καὶ ἡ τοῦ βαρβάρου λεγομένη ἀπό- 

6 Ν ” σ 2 Ν Σ [ω) { 

κρισις, ὅτε βασιλεὺς ἄρα, ἵππου ἐπιτυχὼν ἀγαθοῦ, 

παχῦναι αὐτὸν ὡς τάχιστα βουλόμενος, ἤρετο τών τις 
δεινῶν τινα ἀμφ) ἵππους δοκούντων εἶναι, τί τά- 
χιστα παχύνει ἵππον' τὸν δ᾽ εἰπεῖν λέγεται, ὅτι 

δεσπότου ὀφθαλμός. οὕτω δ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
καὶ τἆλλά µοι δοκεῖ δεσπότου ὀφθαλμὸς τὰ καλά 

ώ Ἆ 4 3 / 

τε κἀγαθὰ μάλιστα ἐργάζεσθαι. τος 
ο 

ΠΠ "Όταν δὲ παραστήσῃς τινί ἔφην ἐγώ, τοῦτο 
ς / 3 Αα σον ο αυ» Ἀ καὶ πάνυ ἰσχυρώς, ὅτι δεῖ ἐπιμελεῖσθαι ὧν ἂν σὺ 

βούλῃ, ἢ ἱκανὸς ἤδη ἔσται ὁ τοιοῦτος ἐπιτροπεύειν, 
ή ον. / .) ο 3 Γ] / 

ἤ τι καὶ ἄλλο προσµαθητέον αὐτῷ ἔσται, εἰ µέλλει 

ἐπίτροπος ἱκανὸς ἔσεσθαι; 
:. ἹΝαὶ μὰ Δί’, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἔτι µέντοι λοι- 

πὸν αὐτῷ ἐστι γνῶναι, ὃ τι τε ποιητέον καὶ ὁπότε 
λ 4 εἰ λ / / ο) ε) / ” καὶ ὅπως, εἰ δὲ µή, τί μᾶλλον ἐπιτρόπου ἄνευ 
/ γ Αα. α ἃ 2 - Ν , τούτων ὄφελος ἢ ἰατροῦ ὃς ἐπιμελοῖτο μὲν κάμ- 

/ 3 ιό / , δὲ 

νοντός τινος πρωί τε ἰὼν καὶ ὀψέ, ὃ τι δὲ συµ- ιο 
φέρον τῷ κάµνοντι ποιεῖν εἴη, τοῦτο μὴ εἰδείη; 

8. ᾿Εὰν δὲ δὴ καὶ τὰ ἔργα µάθη ὡς ἔστιν ἐργαστέα, 
” / ” 1 / / ΑΔ ο) 

ἔτι τινός, ἔφην ἐγώ, προσδεήσεται ἢ ἀποτετελεσ- 
µένος ἤδη οὗτός σοι ἔσται ἐπίτροπος; 

νο ”/ ο) ὃ α 2.» θ ο) Αα Ρχειν γε, ἔφη, οἶμαι δεῖν αὐτὸν μαθεῖν τῶν τ5 
ἐργαζομένων. 



ΧΙΙ ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ στ 

Ἡ οὖν, ἔφην ἐγώ, καὶ σὺ ἄρχειν ἱκανοὺς εἶναι 4 

παιδεύεις τοὺς ἐπιτρόπους; 
Πειρώμαί γε δή, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος. 

... Καὶ πῶς δή, ἔφην ἐγώ, πρὸς τῶν θεῶν τὸ 

.ἀρχικοὺς εἶναι ἀνθρώπων παιδεύεις; 
Φαύλως, ἔφη, πάνυ, ὦ Σώκρατες, ὥστε ἴσως ἂν 

᾿καὶ καταγελάσαις ἀκούων. 
Ἱ.  Οὐ μὲν δὴ ἄξιόν γ’, ἔφην ἐγώ, τὸ πρᾶγμα κατα- 

;γέλωτος, ὦ Ἱσχόμαχε. ὅστις γάρ τοι ἀρχικοὺς 
᾿ ἀνθρώπων δύναται ποιεῖν, δῆλον ὅτι οὗτος καὶ 

δεσποτικοὺς ἀνθρώπων δύναται διδάσκειν, ὅστις 

δὲ δεσποτικούς, δύναται ποιεῖν καὶ βασιλικούς. 

σι 

α ον ε 

ὥστε οὐ καταγέλωτός µοι δοκεῖ ἄξιος εἶναι αλλ’ 

᾿ ἐπαίνου μεγάλου ὁ τοῦτο δυνάµενος ποιεῖν. 
... Οὐκοῦν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα ζφα 
᾿ ἐκ δυοῖν τούτοιν τὸ πείθεσθαι µανθάνουσιν, ἔκ τε 

Ό 

ί ο ο) 

| τοῦ ὅταν ἀπειθεῖν ἐπιχειρῶσι κολάζεσθαι καὶ ἐκ 

-ἲ 
να 0 , ς ο 3 / σ 

| τοῦ ὅταν προθύµως ὑπηρετώσιν εὖ πάσχειν. οἵ 

.τε γοῦν πώλοι µανθάνουσιν ὑπακούειν τοῖς πωλο- 
Ι Αα ω δάµναις τῷ ὅταν μὲν πείθωνται τῶν ἡδέων τι αὐ- 
 ποῖς γίγνεσθαι, ὅταν δὲ ἀπειθῶσι πράγματα ἔχειν, 
ἔστ᾽ ἂν ὑπηρετήσωσι κατὰ γνώµην τῷ πωλοδάμνη' 

{ 9 ΔΝ / . λ ων) 1 / - ; καὶ τὼ κυνίδια δὲ πολὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῇ ϱο 

ἡ / Αα / ς /. ” [ή »γνώµῃ καὶ τῇ γλώττῃ ὑποδεέστερα ὄντα ὅμως καὶ 
περιτρέχειν καὶ κυβιστᾶν καὶ ἄλλα πολλὰ µανθάνει 

. ια) Αα / 4 [ή μι λ / τῷ αὐτῷ τούτῳ τρὀπῳ. ὅταν μὲν γὰρ πείθηται, 
΄ λαμβάνει τι ὧν δεῖται, όταν δὲ ἀμελῆ, κολάζεται. 
. ἀνθρώπους ὃ ἔστι πιθανωτέρους ποιεῖν καὶ λόγῳ, 
- ἐπιδεικνύοντα ὡς συμφέρει αὐτοῖς πείθεσθαι, τοῖς 
δὲ δούλοις καὶ ἡ δοκοῦσα θηριώδης παιδεία εἶναι 

.»] 



ι 
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: | 
πάνυ ἐστὶν ἐπαγωγὸς πρὸς τὸ πείθεσθαι διδάσ- 
κειν᾿ τῇ γὰρ γαστρὶ αὐτῶν ἐπὶ ταῖς ἐπιθυμίαις 
προσχαριζοµενος ἂν πολλὰ ἀνύτοις παρ᾽ αὐτῶν. 

ς δὲ / - / Ν νὰ ΄ αἱ δὲ φιλότιμοι τῶν υ-- και τῷ ἐπαίνῳ παρα, 
ξύνονται. πεινώσι γὰρ τοῦ ἐπαίνου οὐχ Ίπτον 
ἔνιαι τῶν φύσεων ἢ ἄλλαι τῶν σίτων τε καὶ 

το ποτὠν. ταῦτά τε οὖν, ὅσαπερ αὐτὸς ποιῶν οἶμαι 
πιθανωτέροιο ἀνθρώποις χρῆσθαι, διδάσκω οὓς ἂν 
ἐπιτρόπους βούλωμαι καταστῆσαι καὶ τάδε συλ- ι 

| 
4 

ι 

; 

λαμβάνω αὐτοῖς' ἱμάτιά τε γὰρ ἃ δεῖ παρέχειν 
” - ’ / ι 

ἐμὲ τοῖς ἐργαστῆρσι καὶ ὑποδήματα οὐχ ὅμοια 
/͵ ας . ' λ / ν ον ου πάντα ποιώ, ἀλλὰ τὼ μὲν χείρω, τὼ δὲ βελτίω, 

ιά 4 Δ / ο) / ο) ο) τ ἵνα ᾖ τὸν κρείτω τοῖς βελτίοσι τιμᾶν, τῷ δὲ 
χείρονι τὼ ἥττω διδόναι. πάνυ γάρ µοι δοκεῖ, 6 
3” 9 Σ / 16 ΒΑ. / ϐ ο) . θ ο) ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἀθυμία ἐγγίγνεσθαι τοῖς ὠγαθοῖς, 

. ς ο) : 

ὅταν ὁρώσι τὰ μὲν ἔργα δι αὑτῶν καταπραττόµενα, 
τών δὲ ὁμοίων τυγχάνοντας ἑαυτοῖς τοὺς μήτε 

Αα / / 9 1ο πονεῖν μήτε κινδυνεύειν ἐθέλοντας, ὅταν δέ. αυτός 
τε οὖν οὐδ ὅπως τι οὖν τῶν ἴσων ἀξιῶ τοὺς ἀμεί- 6 
νους τοῖς κακίοσι τυγχάνειν τούς τε ἐπιτρόπους, 
ὅταν μὲν εἰδῶ διαδεδωκότας τοῖς πλείστου ἀξίοις 

1 -- 

τὼ κράτιστα, ἐπαινῶ, ἣν δὲ ἴδω ἢ κολακεύμασί 
/ Ἀ Ν 3 Δ 3 ο 

τινα προτιμωμενον ἢ και ἄλλῃ τινὶ ἀνωφελεῖ 
{ κ. ον Αα όὸγ395 3 / λ ο | 

χάριτι, οὐκ ἀμελώ αλλ. ἐπιπλήττω καὶ πειρώμαι ῃ 
ς α 

διδάσκειν, ὦ Σώκρατες, ὅτι οὐδ αὐτῷ σύμφορα 
ταῦτα ποιεῖ. 

[4 

χιν "Όταν δέ ὦ Ἰσχόμαχε, ἔφην ἐγώ, καὶ ἄρχειν 
ἤδη ἱκανύς σοι γένηται ὥστε πειθοµένους παρέ- 

χεσθαι, ἡ ἀποτετελεσμένον τοῦτον ἡγεῖ ἐπίτροπον 
α ω) ”’ Ὀ) λ “”/ ; 

ἢ ἔτι τινὸς προσδεῖται ὁ ταῦτα ἔχων ἃ σὺ εἴρηκας; 
ι 
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Ναὶ μὰ Δί’, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, τοῦ γε ἀπέχεσ- 2 

θαι τῶν δεσποσύνων καὶ μὴ κλέπτειν. εἰ γὰρ ὁ 
τοὺς καρποὺς µεταχειριζόµενος τολµῴη ἀφανίζειν, 
ὥστε μὲ λείπειν λυσιτελοῦντας τοῖς ἔργοις, τί ἂν 
τομ εἴη τὸ διὼ τῆς τούτου ἐπιμελείας γεωρηεῖν; 
.Ἡ καὶ ταύτην οὖν, ἔφην ἐγώ, τὴν δικαιοσύνην 5 

Καὶ φλάνυ, ἔφη ὁ ω.. οὐ µέντοι γε πάν- 
τας ἐξ ἑτοίμου εὑρίσκω ὑπακούοντας τῆς διδασκα- 
ίας ταύτης. καίτοι τὰ μὲν καὶ ἐκ τῶν Δράκου- 4 

τος νόμων, τὰ δὲ καὶ ἐκ τών Σόλωνος πειρώμαι, 
ἔφη, λαμβάνων ἐμβιβάξειν εἰς τὴν δικαιοσύνην 
τοὺς οἰκέτας. δοκοῦσι γάρ µοι, ἔφη, καὶ οὗτοι οἱ 
᾿ἄνδρες θεῖναι πολλοὺς τών νόµων ἐπὶ δικαιοσύνης 

τῆς τοιαύτης διδασκαλία. γέγραπται γὰρ ζημιοῦσ- : 
Ἴθαι ἐπὶ τοῖς κλέμμασι καὶ δεδέσθαι, ἤν τις ἁλῷ 
ποιών, καὶ θανατοῦσθαι τοὺς ἐγχειροῦντας. δῆλον 
οὖν, ἔφη, ὅτι ἔγραφον αὐτὰ βουλόμενοι ἀλυσιτελῆ 
ποιῆσαι τοῖς ἀδίκοι τὴν αἰσχροκέρδειαν. ἐγὼ 6 
οὖν, ἔφη, καὶ τούτων [προσφέρων] ἔνια καὶ ἄλλα 
τῶν βασιλικῶν νόμων προσφερόµενος πειρώμαι 
δικαίους περὶ τὰ διαχαιριθόµθα ἀπεργάζεσθαι 
τοὺς οἰκέτας. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ οἱ νόμοι ζημίαι 
᾿μόνον εἰσὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν, οἱ δὲ βασιλικοὶ 

οι 

-Ἡ 

ἡ / ᾿ / Αα ΔΝ 1 ο) ) Ν 

νόμοι οὐ µόνον ζημιοῦσι τοὺς ἀδικοῦντας, ἀλλὰ 
ἤ 3 α λ / ΗΕ, ς 

καὶ ὠφελοῦσι τοὺς δικαίους' ὥστε ὁρώντες πλου- 
᾿σιωτέρους γιγνοµένους τοὺς δικαίους τών ἀδίκων 

᾿πολλοὺ καὶ φίλοκερδεῖς ὄντες εὖ µάλα ἐπιμένουσι 
τῷ μὴ ἀδικεῖν. οὓς δ ἂν ἀἰσθάνωμαι, ἔφη, ὅμως 8 

καὶ εὖ πάσχοντας ἔτι ἀδικεῖν πειρωµένους, τούτους 
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ὡς ἀνηκέστους πλουνάνταν ὅ ὄντας ἤδη καὶ τῆς χρή- 
9 σεως ἀποπαύω. οὓς δ ἂν αὖ καταµάθω μὴ τῷ 
πλέον ἔχειν µόνον διὼ τὴν δικαιοσύνην ἐπαιρομέ 
νους δικαίους εἶναι, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπαινεῖσθαι ἐπι | 

θυμοῦντας ὑπ ἐμοῦ, τούτοις ὥσπερ ἐλευθέροις ἤδη. 
χρώµαι οὐ µόνον πλουτίδων ἀλλὰ καὺ τιμών ὡς. 

ιο καλούς τε κἀγαθούς. τούτῳ γάρ µοι δοκεῖ, ἔφη, 
ὦ Σώκρατες, διαφέρει» ἆ ἀνὴρ φιλότιµος ἀνδρὸς φι-- 
λοκερδοῦς, τῷ ἐθέλειν ἐπαίνου καὶ τιμῆς ἕνεκα καὶ 
προνεῖν ὅπου δεῖ καὶ κωδυνεύειρ τκολ αἰσχρών κερ-. 
δών ἀπόχεσθαν | 

ΧΝν Αλλὸ µέντοιἐπειδάνηγε ἐμποιήσης τινὶτὸβούλεσ-- 
θαίσοι εἶναι τᾶγαθά, ἐμποιήσης δὲ τῷ αὐτῷ τούτῳ. 
τὸ ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ταῦτά σοι ἐπιτελῆται, ἔτι δὲ. 
πρὸς τούτοις ἐπιστήμην κτήση αὐτῷ, ὡς ἂν ποιού-. 

µενα ἕκαστα τῶν ἔργων ὠφελιμώτερα αγίγνοιτο, 
πρὸς δὲ τούτοις ἄρχειν ἱκανὸν αὐτὸν ποιήσῃς, ἐπὶ. 
δὲ τούτοις πᾶσιν ἥδηταί σοι τὰ ἐκ τῆς γῆς ὡραῖα. 
ἀποδεικνύων ὅτι πλεῖστα ὥσπερ σὺ σαυτώ, οὐκέτι. 
ἐρήσομαι περὶ τούτου, εἰ ἔτι τινὸς ὁ τοιοῦτος προσ- 

δεῖται' πάνυ γάρ µοι δοκεῖ ἤδη πολλοῦ ἂν ἄξιος 
εἶναι σροπος ὧν τοιοῦτος. ἐκεῖνο µέντου ἔφην. 
ἐγώ, ὦ Ἱσχόμαχε, μὴ ἀπολίπης, ὃ ἡμῖν ἀργότατα 
ἐπιδεδράμηται τοῦ λόγου. 

Τὸ ποῖον; ἔφη ὁ Ἰσχόμαχο», 
Ἔλεξας δήπου, ἔφην ἐ ἐγώ, ὅτι μέγιστον εἴη μαθεῖν. 

ὅπως δεῖ ἐξεργάζεσθαι ἕκαστα' εἰ δὲ µή, οὐδὲ τῆς 
ομεκείον θά ὄφελος οὐδὲν γίγνεσθαι, εἰ μή. 

τις ἐπίσταιτο ἃ δεῖ καὶ ὡς δεῖ ποιεῖν. ς 
8 ᾿Ἐνταῦθα δὴ εἶπεν ὁ Ἰσχόμαχος Τὴν τέχνην µε 

9 
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ἤδη, ὦ ΣῬώκρατες, κελεύεις αὐτὴν διδάσκειν τῆς 

εωρηγίας; 
Αὕτη γὰρ ἴσως, ἔφην ἐγώ, ἤδη ἐστὶν ἡ ποιοῦσα 

οὓς μὲν ἐπισταμένους αὐτὴν πλουσίους, τοὺς δὲ 
ἡ ἐπισταμένους πολλὰ πονοῦντας ἀπόρως βιο- 
εύειν. 

'. Νῦν τοίνυν, ἔφη, Ὁ] Σώκρατες, καὶ τὴν Φιλαν- 
θρωπίαν ταύτης τῆς τέχνης ἀκούσῃ. τὸ γὰρ ὠὦφε- 
λιμωτάτην οὖσαν καὶ ἠδίστην ὀργάξασθαό καὶ 
καλλίστην καὶ προσφιλαστάηῳ θεοῖς τε καὶ ἂν- 

θρώπου ἔ ἔτι πρὸς τούτοις καὶ ῥάστην εἶναι μαθεῖν 
πώς οὐχὶ γενναῖόν ἐστι; γενναῖα δὲ δήπου καλοῦ- 
μεν καὶ τών ζῴων ὁπόσα καλὰ καὶ µεγάλα καὶ 
ὠφέλιμα ὄντα πραέα ἐστὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους. 

᾽Αλλὰ ταῦτα μὲν ἐγώ, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ἵκα- 5 

νώς δοκώ καταµεµαθηκέναι ᾗ εἶπας, καθὰὸ δεῖ 
διδάσκειν τὸν ἐπίτροπον΄ καὶ γὰρ ᾗ ἔφησθα εὔνουν 

. 

. 4 . α 4. 9 λ σοι ποιεῖν αὐτὸν μαθεῖν δοκώ καὶ ᾗ ἐπιμελῆ καὶ 
3 Δ λ / Δ ΔΝ 9 ς . ο 

ἀρχικὸν καὶ δίκαιον. Ὁ δὲ εἶπας ὡς δεῖ μαθεῖν 6 
π / 3 Αα / Β » Αν 

τὸν μέλλοντα ὀρθῶς γεωργίας ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἃ 
δεῖ ποιεῖν καὶ ὡς δεῖ καὶ ὁπότε ἕκαστα, ταῦτά µοι 
δοκοῦμεν, ἔφην ἐγώ, ἀργότερόν πως ἐπιδεδραμηκέ- 
ναι τῷ λόγῳ' ὥσπερ εἰ εἴποις, ὅτι δεῖ γράμματα 

ο ωζώ: τὸν μάλλοντα δυνήσεσθαι τὰ ὑπαγο- 

ρευόµενα γράφειν καὶ τὰ γεγραμµένα ἀναγυγνώσ- 
κειν. ταῦτα γὰρ ἐγὼ ἀκούσας, ὅτι μὲν δεῖ γράµ- 
µατα ἐπίστασθαι ἠκηκόη ἄν, τοῦτο δὲ εἰδὼς 

οὐδέν τι οἶμαι μᾶλλον ἂν ἐπισταίμην γράμματα. 
οὕτω δὲ καὶ νῦν ὅτι μὲν δεῖ ἐπίστασθαι γεωργίαν 8 

τὸν μέλλοντα ὀρθῶς ἐπιμελεῖσθαι αὐτῆς ῥᾳδίως 

-χ 
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/ ω] / . Ν 3 / - 

πέπείσµαι, τοῦτο μέντοι εἰδὼς οὐδέν τι μᾶλλον 

ο ἐπίσταμαι ὅπως δεῖ γεωρηεῖν. αλλ εἴ µοι αὐτίκ 
/ / ο) α 3/ Αα - µάλα δόξειε γεωρηεῖν, ὅμοιος ἄν µοι δοκώ εἶναι τά 

περιιόντι ἰατρῷ καὶ ἐπισκοποῦντι τοὺς κάµνοντας, 
σον / λ λολ 6 / ο) / ο εἰδότι δὲ οὐδὲν ὅ τι συμφέρει τοῖς κάµνουσιν. ἵν' 
3 λ ο)  ) η] / / / ὧ Δ οὖν μὴ τοιοῦτος ὦ, ἔφην ἐγώ, δίδασκέ µε αὐτὸ τὰ 

ιο ἔργα τῆς γεωργίας. ἀλλὰ µήν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 
α ᾖ 

οὐχ ὥσπερ γε τὼς ἄλλας τέχνας κατατριβῆναι δεῖ 
μαγθάνοντας πρὶν ὡ νρι τῆς ών ἐργάξεσθαι 
τὸν διδασκόµενον, οὐχ οὕτω καὶ ἡ δρα δύσκο- 

πἽ 

λός ἐστι μνών ἀλλὰ τὰ μὲν ἰδὼν ἂν ἐργαζομοα 
4 

νους, τὰ δὲ ἀκούσας, εὐθὺς ἂν ἐπίσταιο, ὥστε καὶ 

ἄλλον, εἰ βούλοιο, διδάσκειν. οἴομαι δ', ἔφη, πάνυ. 

καὶ λεληθέναι πολλά εε σεαυτὸν ἐπιστάμενον αὐτῆς. 
ττ καὶ γὰρ δὴ οἱ μὲν ἄλλοι τεχνῖται ἀποκρύπτονταί 

πως τὰ ἐπικαιριώτατα ἧς ἕκαστος ἔχει τέχνη». 
τῶν δὲ γεωργών ὁ κάλλιστα μὲν φυτεύων μάλιστ” 

ἂν ἤδοιτο, εἴ τις αὐτὸν θεῶτο, ὁ κάλλιστα δὲ σπεί-. 

ρων ὡσαύτως' ὅ τι δὲ ἔροιο τῶν καλώς πεποιηµέ-. 
νων, οὐδὲν ὅ τι ἄν σε ἀποκρύψαιτο ὅπως ἐποίησεν. 

τα οὕτω καὶ τὰ ἤθη, ὦ Σώκρατες, ἔφη, γενναιοτάτους 
τοὺς αὐτῇ συνόντας ἡ γεωρηία ἔοικε παρέχεσθαι. 

1  ᾽Αλλὰ τὸ μὲν προοίµιον, ἔφην ἐγώ,' καλὸν καὶ. 
οὐχ οἷον ἀκούσαντα ἀποτρέπεσθαι τοῦ ἐρωτήμα-. 
τος σὺ δέ, ὅτι εὐπετές ἐστι μαθεῖν, διὰ τοῦτο. 

πολύ µοι μᾶλλον διέξιθι αὐτήν. οὐ γὰρ σοὶ αἶσ-. 
χρὸν τὰ ῥάδια διδάσκειν ἐστίν, ἀλλ ἐμοὶ πολὺ 
αἴσχιον μὴ ἐπίστασθαι, ἄλλως τε καὶ εἰ χρήσιμα. 

ΧΥΙ ὄντα τυγχάνει. Ἱρώτον μὲν τοίνυν, ἔφη, ὦ Σώ-. 
κρατες, τοῦτο ἐπιδεῖξαι βούλομαί σοι ὡς οὐ χαλε-. 
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η Γα) / 

πόν ἐστιν ὃ λέγουσι ποικιλώτατον τῆς γεωργίας 

εἶναι οἱ λόγῳ μὲν ἀκριβέστατα αὐτὴν διεξιόντες, 
ΔΝ . /. 

ἤκιστα δὲ ἐργαζόμενοι. φασὶ γὰρ τὸν μέλλοντα 5 

ὀρθῶς γεωργήσεω τὴν φύσιν χρῆναι πρώτον τῆς 

γῆς εἰδέναι. 
ο ο) / ς Δ 

᾿Ὀρθῶς γε, ἔφην ἐγώ, ταῦτα λέγοντε». ὁ γὰρ 
Ν ὃς / [4 ὃ , ς ο) / Ἴδ [ή / μὴ εἰδώς, ὅ τι δύναται ἡ γῆ φέρειν, οὐδ ὅ τι σπεί- 

” νῳ ϱ / ο) δ / Ἡ ά 
ρειν οἴομαι οὐδ ὅ τι φυτεύειν δεῖ εἰδείη ἄν. 

” / Α 

Οὐκοῦν, ἐφη ὁ ᾿Ἰσχόμαχος, καὶ ἀλλοτρίας γῆς 3 
τοῦτο ἔστι γνώναι ὅ τι τε δύναται φέρειν καὶ ὅ τι 
μὴ δύναται, ὁρῶντα τοὺς καρποὺς καὶ τὼ δένδρα. 

ἐπειδὰν µέντοι γνῶ τις, οὐκέτι συμφέρει θεομαχεῖν. 
ς οὐ γὰρ ἄν, ὅτου δέοιτο αὐτός, τοῦτο σπείρων καὶ 

, [ο Ἆ / Ἀ 2 / ΔΑ ς ω) 

Φυτεύων μᾶλλον ἂν ἔχοι τὰ ἐπιτήδεια ἢ ὃ τι ἡ γῆ 
το ’ Δ / ο) .» 3, Ἡ /  ἧδοιτο φύουσα καὶ τρέφουσα. ἢν δ ἄρα δι αργίαν « 

τών ἐχόντων αὐτὴν μὴ ἔχῃ τὴν ἑαυτῆς δύναμιν ἐπι- 

δεικνύναι, ἔστι καὶ παρὰ γείτονος τόπου πολλάκις 
ο ἀληθέστερα περὶ αὐτῆς γνώναι ἢ παρὰ «φείτονος 
ἀνθρώπου πυθέσθαι. καὶ χερσεύουσα δὲ ὅμωςς 
ἐπιδείκνυσι τὴν αὑτῆς φύσιν ἡ γὰρ τὸ ἄγρια 

Δ ’ ’ / Δ να . 

καλὰ φύουσα δύναται θεραπευοµένη καὶ τὰ ἥμερα 
καλὰ ἐκφέρειν. φύσιν μὲν δὴ γῆς οὕτως καὶ οἱ μὴ 

επάνυ ἔμπειροι γεωργίας ὅμως δύνανται διαγιγνώσ- 
κειν. 

. 3 / 1/. ο ΑἈλλὰὼ τοῦτο μέν, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, ἱκανώῶς 6 
ψ ο χ α 

"4δη µοι δοκῶ ἀποτεθαρρηκέναι, ὡς οὐ δεῖ, φοβού- 
Ν . - Αα ” 

µενον μὴ οὐ γνῶ τῆς γῆς φύσιν, ἀπέχεσθαι γεωρ- 
/ αν ᾽ ω 

ία». καὶ γὰρ δή, ἔφην, ἀνεμνήσθην τὸ τῶν ἁλιέων, 7 
ὅτι θαλαττουργοὶ ὄντες καὶ οὔτε καταστήσαντες 
3 / ’Ω) , ἆ 
ἐπὶ θέαν οὔθ ἥσυχοι βαδίζοντες, ἀλλὰ παρατρέ- 
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χοντες ἅμα τοὺς ἀγρούς, ὅταν ὁρῶσι τοὺς καρποὺς . 
ἐν τῇ γῇ, ὅμως οὐκ ὀκνοῦσιν ἀποφαίνεσθαι περὶ 
τῆς γῆς, ὁποία τε ἀγαθή ἐστι καὶ ὁποία κακή, ἀλλὰ 4 
τὴν μὲν ψέγουσι, τὴν δ ἐπαινοῦσι. καὶ πάνυ 
τοίνυν τοῖς ἡρρίρρης γεωργίας ὁρῶ αὐτοὺς τὰ 
πλεῖστα κατὸ ταὐτὰ ἀποφαινομένους περὶ τῆς 
ἀγαθῆς γη». | 

8. Πόθεν οὖν βούλει, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἄρξωμαί , 
σε τῆς γεωργίας ὑπομιμνήσκειν; οἶδα γὰρ ὅτι | 
ἐπισταμένῳ σοι πάνυ πολλὰ φράσω ὡς δεῖ γεωρ- 
ηεῖν. 

9. ᾿Εκεῖϊνό µοι δοκῶ, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, | 
πρὠτον ἂν ἡδέως µανθάνειν, φιλοσόφου γὰρ α 

μάλιστά ἐστιν ἀνδρός, ὅπως ἂν ἐγώ, εἰ βουλοίμην, 

γῆν ἐργαζόμενος πλείστας κριθὰὼς καὶ πλείστους 
πυροὺς λαμβάνοιμι. | 

ιο. Ὀὐκοῦν τοῦτο μὲν οἶσθα ὅτι τῷ σπόρῳ νεὺν 
δεῖ ὑπεργάξεσθαι ; : « 

. 

| 
αι Οἶδα γάρ, ἔφην ἐγώ. | 

Ἐζ οὖν ἀρχοίμεθα, ἔφη, ἀροῦν τὴν γῆν χειµώ- 
νος ; ι 

᾽Αλλὰ πηλὸς ἂν εἴη, ἐγὼ ἔφην. 
᾽Αλλὰ τοῦ θέρους σοι δοκεῖ ; 

Σκληρά, ἔφην ἐγώ, ἡ γῆ ἔσται κινεῖν τῷ 
ζεύγει. 

1: Κιωδυνεύει ἔαρος, ἔφη, εἶναι τούτου τοῦ ον Ι 
ἀρκτέον. ; 

Ἐϊκὸς γάρ, ἔφην ἐ ἐγώ, ἐστι µάλιστα χεῖσθαι τὴν ν ὁε 
γῆν τηνικαῦτα κινουµένην. | 

Καὶ τὴν πόαν γε ἀναστρεφομένην, ἔφη, ὦ 

Μαπωμόμ 
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Σώκρατες, τηνικαῦτα κόπρον μὲν τῇ γῇ ἤδη παρέ- 
χειν, καρπὸν δ οὕπω καταβαλεῖν ὥστε φύεσθαι. 

5 οἶμαι γὰρ δὴ καὶ τοῦτό σ᾿ ἔτι γυγνώσκειν ὅτι εὖ 13 

μέλλει ἀγαθὴ ἡ νεὸς ἔσεσθαι, ὕλης τε δεῖ καθαρὰν 
αὐτὴν εἶναι καὶ ὁπτὴν ὅτι μάλιστα πρὸς τὸν 

ἥλιον. 
/ ” 3 ΄ Δ ” ϱ/ ς ω 

Τάνυ γε, ἔφην ἐγώ, καὶ ταῦτα οὕτως ἡγοῦμαι 

ο χρῆναι ἔχειν. 

Ταῦτ' οὖν, ἔφη, σὺ ἄλλως πως νομίζεις μᾶλλον 14 
ἂν γίγνεσθαι ἢ εἰ ἐν τῷ θέρει ὅτι πλειστάκις Υίγ ἢ εὖ ἐν τῷ θέρει ὃ 

/ ω) 

µεταβάλοι τις τὴν γῆν; 
Οἶδα μὲν οὖν, ἔφην, ἀκριβώς ὅτι οὐδαμώς ἂν 

5 μᾶλλον ἡ μὲν ὕλη ἐπιπολάξοι καὶ αὐαίνοιτο ὑπὸ 
τοῦ καύματος, ἡ δὲ γῆ ὁπτῶτο ὑπὸ τοῦ ἡλίου, 
ἈΔ Αα / ” 

ἢ εἴ τις αὐτὴν ἐν µέσῳ τῷ θέρει καὶ ἐν µέση τῇ 
ς ή / ” / 

. ἡμέρᾳ κινοίη τῷ ζεύγε. 
| α) ” / α 

ο Βό δὲ ἄνθρωποι σκάπτοντες τὴν νεὸν ποιοῖεν, 
.  ᾱ ο - 

ο ἔφη, οὐκ εὔδηλον ὅτι καὶ τούτους δίχα δεῖ ποιεῖν 
| 

] 

σοι 

τὴν γῆν καὶ τὴν ὕλην; 
Καὶ τὴν µέν γε ὕλην, ἔφην ἐγώ, καταβάλλειν, 

ὡς αὐαίνηται, ἐπιπολῆς, τὴν δὲ γῆν στρέφειν, ὡς 

.. ᾗ ὠμὴ αὐτῆς ὁπτᾶται. 
- Περὶ μὲν τῆς νεοῦ ὁρᾷ», ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὡς ΧΝ 
. αμϕοτέροις ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ 
’... Δοκεῖ γὰρ οὖν, ἔφην ἐγώ. 
ο. Περί γε μέντοι τοῦ σπόρου ἄλλο τι, ἔφη, 
5 ὦ Σώκρατες, γιγνώσκεις ἢ τὴν ὥραν σπείρειν 
ἧς πάντες μὲν οἱ πρὀσθεν ἄνθρωποι πεῖραν λα- 

| βόντες, πάντες δὲ οἱ νῦν λαμβάνοντες, ἐγνώκασι 

. κρατίστην εἶναι; ἐπειδὰν γὰρ ὁ μετοπωρινὸς 4 
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χρόνος ἐλθῃ, πάντες που οἱ ἄνθρωποι πρὸς τὸν 
θεὸν ἀποβλέπουσιν, ὑπότε βρέξας τὴν γῆν ἀφήσει κ 
αὐτοὺς σπείρειν. | 
Ἔηνωκασι δή Υ’, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, καὶ 

τὸ μὴ ἐν ξηρᾷ σπείρειν ἑκόντες εἶναι πάντες 
ἄνθρωποι, δῆλον ὅτι πολλαῖς ζημίαις παλαίσαντες 
οἱ πρὶν αβλαύσθηνὸν ὑπὸ τοῦ θεοῦ σπείραντες. α 

3 Οὐκοῦν ταῦτα μέν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ὁ όμογνω- 
μρροῦμεν πάντες οἱ ἄνθρωποι. 

ΔΑ. γὰρ ὁ θεὸς διδάσκει, ἔφην ἐγώ, οὕτω γίγνεται 
ὁμονοεῖν' οἷον ἅμα πᾶσι δοκεῖ βέλτιον εἶναι ἐν 
τῷ χειμώνι παχέα ἱμάτια φορεῖν, ἠν δύνωνται, καὶ » 
πὂρ κάειν ἅμα πᾶσι δοκεῖ, ἣν ξύλα ἔχωσιν. 

4 Αλλ ἐν τῷδε, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, πολλοὶ ἤδη 
διαφέρονται, ὦ Σώκρατες, περὶ τοῦ σπόρου, πότερον 
ὁ πρώιμος κράτιστος ἢ ὁ µέσος ἢ ὁ ὀψιμώτατος. 

᾽Αλλ ὁ θεός, ἔφην ἐγώ, οὐ τεταγµένως τὸ ἔτος . 
ἄγει, ἀλλὰ τὸ μὲν τῷ πρωίµμῳ κάλλιστα, τὸ δὲ - 
τῷ μέσῳ, τὸ δὲ τῷ ὀψιμωτάτῳ. | 

5 Σὺ οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατον, πότερον ἡγῇ κρεῖτ- 
τον εἶναι ἑνὶ τούτων τῶν σπόρων χρῆσθαι ἐκλεξά- 
µενον, ἐάν τε πολὺ ἐάν τε ὀλίγον σπέρµα σπείρῃ κα: 
τις, ἢ ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ πρωιμωτάτου µέχρι τοῦ 
ὀψιμωτάτου σπείροιν: ὃν 

6 Καὶ ἐγὼ εἶπον, Ἔμοὶ μέν, ὦ Ἰσχόμαχε, δοκοῖ 

κράτιστον εἶναι παντὸς μετέχει. τοῦ σπόρου. 
πολὺ γὰρ νομίξω κρεῖττον. εἶναι ἀεὶ ἀρκοῦντα σῖτον ᾿ 
λαμβάνειν ἢ ποτὲ μὲν πάνυ πολὺν ποτὲ δὲ µηδ᾽ 

ἑκανόν. 

Καὶ τοῦτο τοίνυν σύγε, ἔφη, ὦ Σώκρατες, 



/ 
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ὁμογνωμονεῖς ἐμοὶ ὁ µανθάνων τῷ διδάσκοντι,͵ καὶ 
ο ταῦτα πρόσθεν ἀμοῦ τὴν γρώμην ̓ ἀποφαινόμενος, 

Τί γάρ, ἔφην ἐγώ, ἐν τῷ ῥίπτειν τὸ ὁπέρμα Τ 
ποικίλη τέχνη ἔνεστι ; 
όντων, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἐπισκεψώμεθα καὶ 

τοῦτο. ὅτι μὲν γὰρ ἐκ τῆς χειρὸς δεῖ όν 
τὸ σπέρμα καὶ σύ πουν οἶσθα, ἔφη. 

Καὶ γὰρ ἑώρακα, ἔφην ἐγώ. 
“Ῥίπτειν δέ γε, ἔφη, οἱ μὲν ὁμαλώῶς δύνανται, οἱ 

δ᾽ οὔ. 
Οὐκοῦν τοῦτο µέν, ἔφην ἐγώ, ἤδη µελέτης δεῖται, 

οὥσπερ τοῖς κιθαριαταῖς, ἡ χεὶρ ὅπως δύνηται 
ὑπηρετεῖν τῇ γνώμη. 

... Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη' ἣν δέ γε ᾖ, ἔφη, ἡ γῆ ἡ 8 

'. μὲν λεπτοτέρα, ἡᾗ δὲ παχυτέρα; 
Τί τοῦτο, ἐγὼ ἔφην, λέγει; ἂρά γε τὴν μὲν 

Ἡς λεπτοτέραν ὅπερ ἀσθενεστέραν, τὴν δὲ παχυτέραν 
Ἱ ὅπερ ἰσχυροτέραν; 

Τοῦτ', ἔφη, λέγω, καὶ ἐρωτῶ γέσε πότερον ἴσον ἂν 

ἑκατέρα τῇ Υῇ σπέρµα διδοίης ἢ ποτέρᾶ ἂν πλεῖον. 
Τῷ μὲν οἴνῳ, ἔφην, ἔγωγε νομίζω τῷ ἴσχυρο-9 

Το τέρῳ πλεῖον ἐπιχεῖν ὕδωρ καὶ ἀνθρώπῳ τῷ ἰσχυρο- 
΄. τέρῳ πλεῖον βάρος, ἐὼν δέη τι Φέρειν, ἐπιτιθέναι, 
κἂν δέῃ τρέφεσθαί τινας, τοῖς δυνατωτέροις τρέφειν 
ἂν τοὺς πλείους προατάξαιµι. εἰ δὲ ἡᾗ ἀσθενὴς 
γῆ ἰσχυροτέρα, ἔφην ἐγώ, γίγνεται, ἦν τις πλείονα 
καρπὸν αὐτῇ ἐμβάλῃ, ὥσπερ τὸ ὑποζύπγια, τοῦτο σύ 
µε δίδασκε. 

Καὶ ὁ Ἰσχόμαχος γελάσας εἶπεν, Αλλὰ παίζεις τς 

᾿. μὲν σύγε, ἔφη, ὦ Σώκρατες. εὖ γε μέντοι, ἔφη, ἴσθι, 
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ὢν μὲν ἐμβαλὼν τὸ σπέρμα τῇ γῇ ἔπειτα ἐν ᾧ 
Ν 3” Δ ς Αα 3) Δ - 3 Αα / 

πολλὴν ἔχει τροφην ἡ γῆ ἀπο τοῦ οὐρανοῦ χλόης 

γενομένης ἀπὸ τοῦ σπέρματος καταστρέψης αὐτὸ 
πάλιν, τοῦτο φίγνεται σῖτος τῇ γῆ, καὶ ὥσπερ 
ὑπὸ κόπρου ἰσχὺς αὐτῇ ἐγγίγνεται ἣν μέντοι 
ἐκτρέφειν ἐᾷς τὴν γῆν διὰ τέλους τὸ σπέρµα εἰς 

/ λ ον 8 . . 9 / ὺ ς 
καρπὀν, χαλεπὸν τῇ ἀσθενεῖ γῇ ἐς τέλος πολὺν 15 

λ ε η Ν 3 λ ε) α Ν καρπὸν ἐκφέρειν. καὶ συὶ δὲ ἀσθενεῖ χαλεπὸν 
πολλοὺς ἁδροὺς χοίρους ἐκτρέφειν. 

Λέγεις σύ, ἔφην ἐγώ, ὦ ᾿Ἰσχόμαχε, τῇ ἀσθενε- 
στέρᾳ γῇ μεῖον δεῖν τὸ σπέρµα ἐμβαλεῖν; | 

Ναὶ μὰ Δία, ἔφη, ὦ Σώκρατες, καὶ σύ γε συνο- 8ο 
μολοφγεῖς λέγων, ὅτι νομίζεις τοῖς ἀσθενεστέροις 

. 

| 

'πᾶσι µείω προστάττειν πράγματα. 

12 

19 

Τοὺς δὲ δὴ σκαλέας, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, 
τίνος ἕνεκα ἐμβάλλετε τῷ σίτῳ; 

Οἶσθα δήπου, ἔφη, ὅτι ἐν τῷ χειμῶνι πολλὰ 85 

ὕδατα γύγνεται. 
Τί γὰρ οὔ; ἔφην ἐγω. 

Οὐκοῦν θῶμεν τοῦ σίτου καὶ κατακρυφβῆναξ 
τινα ὑπ᾿ αὐτῶν ἰλύος ἐπιχυθείσης καὶ ψιλωθῆναί 
τινας ῥίζας ὑπὸ ῥεύματος. καὶ ὕλη δὲ πολλάκις 0ο 

ὑπὸ τῶν ὑδάτων δήπου συνεξορμᾷ τῷ σίτῳ καὶ 
΄ κ” 

παρέχει πνιγμὸν αὐτῷ. 
Πάντα, ἔφην ἐγώ, εἰκὸς ταῦτα γίγνεσθαι. 
Οὐκοῦν δοκεῖ σοι, ἔφη, ἐνταῦθα ἤδη ἐπικουρίας 

τινὸς δεῖσθαι ὁ σῖτος ; 

Τ]άνυ μὲν οὖν, ἔφην ἐγώ. 
Τῷ οὖν κατιλυθέντι τί ἂν ποιοῦντες δοκοῦσιν 

ἄν σοι ἐπικουρῆσαι ; 

3 

ο 
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Ἐπικουφίσαντες, ἔφην ἐγώ, τὴν γῆν. 
ϱο Τί δέ, ἔφη, τῷ ἐψιλωμένῳ τὰς ῥίζας; 

᾿᾽Αντιπροσαμησάμενοι τὴν γῆν ἄν, ἔφην ἐγώ. 
Τί γάρ, ἔφη, ἣν ὕλη πνίγῃ συνεξορμώσα τῷ τ. 

σίτῳ καὶ διαρπάζουσα τοῦ σίτου τὴν τροφήν, 

ὥσπερ οἱ κηφῆνες διαρπάζουσιν ἄχρηστοι ὄντες 
ο τῶν μελιττών ἃ ἂν ἐκεῖναι ἐργασάμεναι τροφὴν 
καταθώνται ; 

Ἐκκόπτειν ἂν νὴ Δία δέοι τὴν ὕλην, ἔφην 
ἐγώ, ὥσπερ τοὺς κηφῆνας ἐκ τῶν σμηνών ἆφαι- 
ρεῖν. 

| 

Ι 

. - ο) ο 

πο.  Οὐκοῦν, ἔφη, εἰκότως σοι δοκοῦμεν ἐμβαλεῖν 15 
τοὺς σκαλέας ; 

’ ν Τάνυ γε ἁἀτὰρ ἐνθυμοῦμαι, ἔφην ἐγώ, ὦ 
᾿ / οφ) Ε] ας Δ λα 4 Σ , ϐ ]σχόμαχε, οἷόν ἐστι τὸ εὖ τὰς εἰκόνας ἐπάγεσθαι. 

/ Δ / 3 / λ λ [4 ὺ πάνυ γὰρ σύ µε ἐξώργισας πρὸς τὴν ὕλην τοὺς 

15 κηφῆνας εἰπών, πολὺ μᾶλλον ἢ ὅτε περὶ αὐτῆς 
τῆς ὕλης ἔλεγες. 

᾿Ατὰρ οὖν, ἔφην ἐγώ, ἐκ τούτου ἄρα θερίζειν Χ 
εἰκός. δίδασκε οὖν εἴ τι ἔχεις µε καὶ εἰς τοῦτο. 

Δ ’ α ” Ν ” α Νο Χς Ψ Δ 
Ἡν µή γε φανῇῆς, ἔφη, καὶ εἰς τοῦτο ταύτα ἐμοὶ 

ἐπιστάμενος. ὅτι μὲν οὖν τέµνειν τὸν σῖτον δεῖ, 
5 οἶσθα. 

Τί δ᾽ οὗ µέλλω; ἔφην ἐγώ. 
Τότερα οὖν τέµνεις, ἔφη, στὰς ἔνθα πνεῖ ἄνεμος 

ἡ ἀντίος; 

Οὐκ ἀντίος, ἔφην, ἔγωγε' χαλεπὸν γὰρ οἶμαι 
το καὶ τοῖς ὄμμασι καὶ ταῖς χερσὶ γίγνεται ἀντίον 
ἀχύρων καὶ ἀθέρων θερίζειν. 
κ ος. / ὃ ”/ ” Ἀ Ν ” / .2 

αἱ ἀκροτομοίης ὃ ἄν, ἔφη, ἢ παρὰ γῆν τέµνοις; 
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εν ιν Ν ς / 

Ἡν μὲν βραχὺς ᾖ ὁ κάλμήμος τοῦ σίτου, ἔγωγ", 
ἔφην, κάτωθεν ἂν τέμνοιµε, ἵνα ἱκανὰ τὰ ἄχυρα 
μᾶλλον ηίγνηται' ἐὰν δὲ ὑψηλὸς ᾖ τν νομίζω ὀρθῶς τ5 

ἂν ποιεῖν μεσοτομών, ἵνα µήτε οἱ ἁλοῶντες µο- 
χθῶσι περιττὸν πόνον µήτε οἱ λικμῶντες ὧν οὐδὲν 

/ Δ μη [ Α Ν ς α 

προσδέονται. τὸ δὲ ἐν τῇ γῇ λειφθὲν ἡγρθμφν καὶ 
κατακαυθὲν συνωφελεῖν ἃ ἂν τὴν γῆν καὶ εἰς κόπρον 
ἐμβληθὲν τὴν κόπρον νομών 2ο 

914 . 8 ὉΟρᾷς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὡς ἁλίσκῃ ἐπ) αὐτο- 
φώρῳ καὶ περὶ θερισμοῦ εἰδὼς ἅπερ ἐγώ; 

Κωδυνεύω, ἔφην ἐ ἐγώ, καὶ βούλομαί γε σκέψασ- 

θαι εἰ καὶ ἁλοᾶν ἐπίσταμαι, 
- ϱ/ ς / Οὐκοῦν, ἔφη, τοῦτο μὲν οἶσθα ὅτι ὑποξυγίῳ .: 

ἁλοώσι τὸν σῖτον. 
4 Τί δ οὐκ, ἔφην ἐγώ, οἶδα; καὶ ὑποξζύγιά γε 
καλούμενα πάντα ὁμοίως, βοῦς, ἡμιόνους, ἵππους. 

. ο) ” . Δ σλεα ων) 

Ουὐκοῦν, ἔφη, ταῦτα μὲν ἡγῇ τοσοῦτο µόνον 
εἰδέναι, πατεῖν τὸν σῖτον ἐλαυνόμενα ; ο: 8ο 

Τί γὰρ ἂν ἄλλο, ἔφην ἐγώ, ὑποζύγια εἰδείη ; 
δ "Ὅπως δὲ τὸ δεόµενον κόψουσι καὶ ὁμαλιεῖται ὁ 

ιά ΄ / ων) ων / ” 

ἁλοητός, τίνι τοῦτο, ὦ Σώκρατες ; ἔφη. 
Δῆλον ὅτι, ἔφην ἐγώ, τοῖς ἐπαλωσταῖς. στρέ- 

Δ Δ « Δ λ / ς / 

Φοντες γὰρ καὶ ὑπὸ τοὺς πόδας ὑποβάλλοντες :5 
τὼ ἄτριπτα ἀεὶ δῆλον ὅτι μάλιστα ὁμαλίζοιεν ἂν 
τὸν δίῖνον καὶ τάχιστ᾽ ἂν ἀνύτοιεν. 
τ . λ / ” δὲ ” ο) / 

αὖτα μὲν τοίνυν, ἔφη, οὐδὲν ἐμοῦ λείπει 
Υυγνώσκων. 

6. Οὐκοῦν, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, ἐκ τούτου δὴ 4ο 
καθαροῦμεν τὸν σῖτον λικμώντες. 

Καὶ λέξον γέ µοι, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Ἰσχό- 
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µαχος, ᾖ οἶσθα ὅτι ἣν ἐκ τοῦ προσηνέµου µέρους 
ρε » 4 .. ἡ » / ν 

τῆς ἅλω ἄρχῃ, δι ὅλης τῆς ἅλω οἴσεταί σοι τὰ 

ἄχυρα 
᾿᾽Ανάγκη γάρ, ἔφην ἐγω. 

3 ω Φ.Α νΦ / Μ” «Ἕι ᾱ Δ Ουὐκοῦν εἰκὸς καὶ ἐπιπίπτειν, ἔφη, αὐτὰ ἐπὶ τὸν 7 

σῖτον. 

Πολὺ γάρ ἐστιν, ἔφην ἐγώ, τὸ ὑπερενεχθῆναι 
τὰ ἄχυρα ὑπὲρ τὸν σῖτον εἰς τὸ κενὸν τῆς ἅλω. 
1Η δέ 3” ο ο} ο. κό / 7 / 

ν δέ τις, ἔφη, λικμᾶ ἐκ τοῦ ὑπηνέμου ἀρχό- 

µενος; 
. ” 3 ’ ϱ ᾿ κ] ο. - . / 

Δῆλον, ἔφην ἐγω, ὅτι εὐθὺς ἐν τῇ ἀχυροδόκῃ 
ἔσται τὰ ἄχυρα. 

| Ἐ δὰ δὲ θή ”/ κ ο / - 5 πειδὰν δὲ καθήρῃης, ἔφη, τὸν σῖτον µέχρι τοῦ 8 

'. ἡμίσεος τῆς ἅλω, πότερον εὐθύς, οὕτω κεχυµένου 
. τοῦ σίτου, λικμήσεις τὼ ἄχυρα τὰ λοιπὰ ἢ συνώ- 

ς 

σας τὸν καθαρὸν πρὸς τὸν πόλον ὡς εἰς στενώ- 

σι 

ο 

τατον; 
μ ” 

ιο. Συνώσας νὴ Δί’, ἔφην ἐγώ, τὸν καθαρὸν σῖτον, 

. ἵν ὑπερφέρηταί µοι τὸ ἄχυρα εἰς τὸ κενὸν τῆς 
η ν Ν ν μα, / [ο 

ἅλω καὶ μὴ δὶς ταὐτὰ ἄχυρα δέῃ λικμᾶν. 
Ν Ν Ν αν ον ” 4 / η Μα ς 

Σὺ μὲν δὴ ἄρα, ἔφη, ὦ Σώκρατες, σῖτόν γε ὡς 9 
Ἀ / / Ἀ / , ἂν τάχιστα καθαρὸς «Υένοιτο κἂν ἄλλον δύναιο 

65 διδάσκειν. 
[ή 

Ταῦτα τοίνυν, ἔφην ἐγώ, ἐλελήθη ἐμαυτὸν 
ε) ς λ / Ε] ρὲ » /’ λ 
ἐπιστάμενος. καὶ πάλαι ἐννοῶ, εἰ ἄρα λέληθα καὶ 

χρυσοχοεῖν καὶ αὐλεῖν καὶ ζωγραφεῖν ἐπιστά- 
σον / ἀ ” ω / . ν Μ 

µενος. ἐδίδαξε γὰρ οὔτε ταῦτά µε οὐδεὶς οὔτε 

Ἰο γεωρηεῖν᾽ ὁρῶ δ ὥσπερ γεωργοῦντας καὶ τὰς 
ἄλλας τέχνας ἐργαζομένους ἀνθρώπους. 
:Οὐκοῦν, ἔφη ὁ ᾿Ἰσχόμαχος, ἔλεγον ἐγώ σοι το 
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πάλαι, ὅτι καὶ ταύτη εἴ ἵτη ἡ ) ; ὅτι καὶ ταύτῃ εἴη γενναιοτάτη ἡ γεωργικὴ 
/ [4 το 8 ὁ α] - Ἱ 

κονη Ὀτεικονῤῥόνη ἐστὶ μαθεῖν. | 
ι) Ν 

Άγε δή, ἔφην ἐγώ, οἶδα, ὦ Ἰσχόμαχε' τὰ μὲν 15 
Ντ Ν / ε) / / / ῃ . 

δὴ ἀμφὶ σπόρον ἐπιστάμενος ἄρα ἐλελήθειν ἐμαυ- 
τὸν ἐπιστάμενος. 

) ” .ς ” [ α - ΙΣ Ἔστιν οὖν, ἔφην ἐγώ, τῆς γεωργικῆς τέχνης καὶ 
ᾗ τών δένδρων φυτεία; 
στι γὰρ οὖν, ἔφη ὁ Ἴσχομαχος. 

μα 3 ν ης Ν λ 3 λ λ 4 1]ὥς ἂν οὖν, ἔφην ἐγώ, τὰ μὲν ἀμφὶ τὸν σπόρον 
ὼ / ἑ 9 Ν Ν / 3 ὧ / ἐπισταίμην, τὰ δ ἀμφὶ τὴν φυτείαν οὐκ ἐπίσταμαι; 5 

2 Δ ο ον. ς7 / 1 /  Ού γὰρ σύ, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἐπίστασαι; 
ος δολ 4 ες ο ς / οι - » Πώς; ἐγὼ ἔφην, ὅστις μήτ᾽ ἐν ὁποίᾳ τῇ γῇ δεῖ 
/ 4 ΄ ς / / / 2 ϱ, Φυτεύειν οἶδα µήτε ὁπόσον βάθος Βόθγνον ὀρύττειν 

τῷ φυτῷ µήτε ὁπόσον πλάτος, µήτε ὁπόσον µῆκος 
λ Δ α] / / ή Ἆ ε ζω) Αα / τὸ φυτὸν ἐμβάλλειν µήτε ὅπως ἂν ἐν τῇ γῇ κεί- το 

µενον τὸ φυτὸν μάλιστ᾽ ἂν βλαστάνοι. 
ὃ Ἴθι δή, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, µάνθανε ὅ τι μὴ 
ἐπίστασαι. βοθύνους μὲν γὰρ οἵους ὀρύττουσι 

- - 5οὸ ο μάτι 4 ” τοῖς Φυτοῖς, οἳ δ ὅτι ἑώρακας, ἔφη. 
Καὶ πολλάκις ἔγωγ᾽, ἔφην. τ5 
ὪἨδη τινὼ οὖν αὐτῶν εἶδες βαθύτερον τρυπόδου; 
Οὐδὲ μὰ Δί) ἔγωγ᾽, ἔφην, πενθηµιποδίου. 

ιο] 

Τί δέ;τὸ πλάτος ἤδη τινὰ τριπόδου πλέον εἶδες ; 
4 Οὐδὲ μὰ Δί, ἔφην ἐγώ, διπόδου. 

ΔΝ 
Ἴθι δή, ἔφη, καὶ τόδε ἀπόκριναί µοι, ἤδη τινὰ οο 

εἶδες τὸ βάθος ἐλάττονα ποδιαίου; 
Οὐδὲ μὰ Δί’, ἔφην, ἔγωγε τριηµιποδίου. καὶ 

’ 

γὰρ ἐξορύττοιτο ἂν σκαπτόµενα, ἔφην ἐγω, τὰ 
φυτά, εἰ λίαν γε οὕτως ἐπιπολῆς πεφυτευµένα εἴη. 

[) ” ιά ” 

ὅ Οὐκοῦν τοῦτο μέν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ἱκανώς 55 
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οἶσθα ὅτι οὔτε βαθύτερον πενθηµιποδίου ὀρύτ- 
τουσιν οὔτε βραχύτερον τριηµιποδίου. 

᾿Ανάγκη γάρ, ἔφην ἐγώ, τοῦτο ὁρᾶσθαι οὕτω 
ε καταφανὲς ὄν, 

Τί δέ, ἔφη, ξηροτέραν καὶ ὑγροτέραν γῆν γυγνώ- 6 
ἴσκεις ὁρών; 

Δ ΔΝ ω) Ἅ Ημ ο) ΄ ολ ς ΔΝ Ἐτηρὰ μὲν φοῦν µοι δοκεῖ, ἔφην ἐγώ, εἶναι ἡ περὶ 
| Δ Ν ς / 4 / ς Δ δὲ ε 9 

'τὸν Λυκαβηττὸν καὶ ἡ ταύτῃ ὁμοία, ὑγρὰ δὲ ἡ ἐν 
Αα ω) νο ’ ς / 

τῷ Φαληρικῷ ἕλει καὶ ἡ ταύτῃ ὁμοία. 

΄.. Πότερα οὖν, ἔφη, ἐν τῇ ξηρᾷ ἂν βαθὺν ὀρύττοις 7 
ἳ ’ ο ” ἃ 3ο α ε ας 

᾿βόθρον τῷ φυτῷ ἢ ἐν τῇ ὑηρᾷ; 
Ἐν τῇ ξηρᾷ νὴ Δί, ἔφην ἐγώ ἐπεὶ ἔν γε τῇ 

ο αφ ρ θὺ ύδ Ἀ ς./ λ ) 
'ὑγρᾷ ὀρύττων βαθὺν ὕδωρ ἂν εὑρίσκοις καὶ οὐκ 
Ἀ δύ » ε) ύδὃ / 'ἂν δύναιο ἔτι ἐν ὕδατι φυτεύειν. 

Καλώς µοι δοκεῖς, ἔφη, λέγειν. οὐκοῦν ἐπειδὰν 
.] / 9 ς / ς / ο) / 

ὀρωρυγμένοι ὡσιν οἳ βόθροι, ὁπηνίκα δεῖ τιθέναι 
2 ο / Δ / ή 4, ἐν ἑκατέρᾳ τὰ φυτά, ἤδη εἶδες; 
Μάλιστα, ἔφην ἐγώ. 8 

λ 5 / ιά ’ ο) . Δ 

Σὺ οὖν βουλόμενος ὡς τάχιστα φῦναι αὐτὰ 

πότερον ὑποβαλωὼν ἂν τῆς γῆς τῆς εἰργασμένης 
”/ Ν η. ο) / ο) α) Δ οἴει τὸν βλαστὸν τοῦ κλήµατος θᾶττον χωρεῖν διὼ 

᾿τῆς µαλακῆς ἢ διὰ τῆς ἀργοῦ εἰς τὸ σκληρόν; 
Δῆλον, ἔφην ἐγώ, ὅτι διὼ τῆς εἰργασμένης θᾶτ- 

τον ἂν ἢ διὰ τῆς ἀργοῦ βλαστάνοι. 
| . - ε / Α ” Α ο [ο 

Ουὐκοῦν ὑποβλητέα ἂν εἴη τῷ φυτῷ γῇῆ. 9 
/ ο ” /' ” 3 / 

Τί δ' οὐ μέλλει; ἔφην ἐγώ. 
Πότερα δὲ ὅλον τὸ κλῆμα ὀρθὸν τιθεὶς πρὸς τὸν 

᾽οὐρανὸν βλέπον ἡγῇ μᾶλλον ἂν ῥιζοῦσθαι αὐτὸ ἣ 
ω) 

καὶ πλάγιόὀν τι ὑπὸ τῇ ὑποβεβλημένῃη γῇ θείης 
Μ 4 - 4 / 

ἄν, ώστε κεῖσθαι ὥσπερ γάµµα ὕπτιον; 
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ιο. Οὕτω νὴ Δία' πλείονες γὰρ ἂν οἱ ὀφθαλμοὶ. 
κατὰ τῆς γῆς εἶεν' ἐκ δὲ τών ὀφθαλμῶν καὶ ἄνω 
ατα / ν ) λος ν μμ ὁρῶ βλαστάνοντα τὰ φυτά καὶ τοὺς κατὰ τῆς 

ο] ω . θ Δ να Α ὸ .) ΔΝ Α ” 4 

γῆς οὖν ὀφθαλμοὺς ἡγοῦμαι τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιεῖν. 
πολλών δὲ φυοµένων βλαστῶν κοτὰ τῆς γῆς ταχὺ. 
Δ αν λ λ ο ε.α / Ἶ ἂν καὶ ἰσχυρὸν τὸ φυτὸν ἡγοῦμαι βλαστάνειν. 
ἄν κ ὴ ο μς "9 Ἡ ͵ 3 αι [κατὰ] ταὐτὰὸ τοίνυν, ἔφη, καὶ περὶ τούτων. 

ἀ 

γιγνώσκων ἐμοὶ τυγχάνει. ἐπαμήσαιο ὃ ἂν. 
/ ”/ Δ - Ἀ λ / ἈΛ ο / ϕ 4 µόνον, ἔφη, τὴν γῆν ἢ καὶ σάξαις ἂν εὖ µάλα περὶ : 

τὸ φυτόν; { 
ῃ Σας κ ο. ρ Φαν Δ ν Σάττοιμ ἄν, ἔφην, νὴ Δί᾽ ἐγώ. εἶ μὲν γὰρ μὴ. 

/ μ. τους Ν -. ϱ δ Φ. ον Ὁ σεσαγµένον εἴη, ὑπὸ μὲν τοῦ ὕδατος εὖ οἶδ ὅτι 
λ Ἀ / κ κε ο κε λ ο. πηλὸς ἂν φίγνοιτο ἡ ἄσακτος γῆ, ὑπὸ δὲ τοῦ. 

ἡλίου ξηρὰ µέχρι βυθοῦ, ὥστε τὸ φυτὰ κίνδυνος. 
ς Ἀ Δ ο” 6οϱ / λ ᾽ ζ / 

[ὑπὸ μὲν τοῦ ὕδατος] σήπεσθαι μὲν δι ὑγρότητα, ! 
.) ’ λ Ν /{ ” / υ 

αὐαίνεσθαι δὲ διὰ ξηρότητα, [ἤγουν χαυνότητα. 
τῆς γῆς,] θερµαινοµένων τῶν ῥιζῶν. ' 

15 Καὶ περὶ ἀμπέλων ἄρα σύγε, ἔφη, φυτείας, ὦ. 
Σώκρατες, τὰ αὐτὰ ἐμοὶ πάντα γυγνώσκων τυγ-. 
χάνεις. 
Η καὶ συκῆν, ἔφην ἐγώ, οὕτως δεῖ φυτεύειν; 

Οἶμαι δ, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, καὶ τἆλλα ἀκρό- 
/ . ν . 3 Ἅ 3 / | 

δρυα πάντα. τών γὰρ ἐν τῇ τῆς ἀμπέλου φυτεία. 
- / ΑΔ / ευ) Ν 

καλώς ἐχόντων τί ἂν ἀποδοκιμάσαις εἰς τὰς. 

ἄλλας φυτείας; 
1 ᾿Ελαίαν δὲ πώς, ἔφην ἐγώ, φυτεύσομεν, ὦ Ἴσ-. 

/ « χόµαχε; 

᾿Αποπειρῷ µου καὶ τοῦτο, ἔφη, µάλιστα πάντων. ρᾷ µ ἔφη, µ 
. / ων ὶ Ν δὴ ὄ θὐ ; η 
ἐπιστάμενος. ὁρᾷς μὲν γὰρ δὴ ὅτι βαθύτερος 
/ Ἐ / / α Ν 1 λ λ ὀρύττεται τῇ ἐλαίᾳ βόθρος καὶ γὰρ παρὰ τὰς. 



ΙΧ τό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ἰδ 

δοὺς µά ὁρύ ι' ὁρᾷς δ ὅ έμνα πᾶσι δοὺς μάλιστα ὀρύττεται ὁρᾷς δ' ὅτι πρέµνα π 
α / { ς κ ) ”/ . 

τοῖς φυτευτηρίοις πρόσεστιν' ὁρᾷς δ, ἔφη, τῶν 
- - ) / 

ῥυτών πηλὸν ταῖς κεφαλαῖς πάσαις ἐπικείμενον 
| - Αα / 

καὶ πάντων τῶν φυτών ἐστεγασμένον το ἄνω. 
- μὶ / 

“Ορῶ, ἔφην ἐγώ, ταῦτα πάντα. 
ς . ή ”/ / » Αα . / τς ΔΑ 

Καὶ ὁρών δή, ἔφη, τί αὐτῶν οὐ γιγνώσκεις; ἢ 
- 4 [ή Α Ἀ δν 

ὄστρακον ἀγνοεῖς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, πῶς ἂν ἐπὶ 

οὗ πηλοῦ ἄνω καταθείης ; 
9 ’ 

Μὰ τὸν Δ/’, ἔφην ἐγώ, οὐδὲν ὧν εἶπας, ὦ. Ἰσχό- 
ω ο) / / 

αχε, ἀγνοώ, ἀλλὰ πάλιν ἐννοῶ τί ποτε, ὅτε πάλαι 
᾿ / . 

ρου µε συλλήβδην εἰ ἐπίσταμαι Φυτεύειν, οὐκ 
3 Δ ὰδ / ” Ἀ ο) ο) δέ Φ ὃ ” 

ἔφην. οὐ γὰρ ἐδόκουν ἔχειν ἂν εἰπεῖν οὐδέν, ᾗ δεῖ 
ῥυτεύειν' ἐπεὶ δέ µε καθ ἓν ἕκαστον ἐπεχείρησας 

- [ή α / { 

ἐρωτᾶν, ἀποκρίνομαί σοι, ὧς σὺ Φῄς, ἅπερ σὺ 
| Δ / / 9 γυγνώσκεις ὁ δεινὸς λεγόμενος γεωργός. ᾿Δρα, 
ἳ α 8 , ς . / δ δ / 
ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ἡ ἐρώτησις διδασκαλία 

ἐστίν; ἄρτι γὰρ δή, ἔφην ἐγώ, καταµανθάνω, ᾗ 
| η / 
ε ἐπηρώτησας ἕκαστα ἄγων γάρ µε δι ὧν ἐγὼ 

ἐπίσταμαι, Όμοια τούτοις ἐπιδεικνὺς ἃ οὐκ ἐνό- 

οὉ- 

Ἱ 

3 / 3 / . ἡ ς .. ην 

ιζον ἐπίστασθαι ἀναπείθεις οἶμαι, ὡς καὶ ταῦτα 

ίσταμαι. 
ΑΡ) οὖν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, καὶ περὶ ἀργυρίου 

ισ Ἀ ” / Ν ΑΔ / / ” 
Ερωτών ἄν σε, πότερον καλὸν ἢ οὔ, δυναίµην ἄν 
σε πεῖσαι ὡς ἐπίστασαι διαδοκιµάζειν τὰ καλὰ 
οκ ο ο » ῃ α ν 2 Αα 
καὶ τὰ κίβδηλα ἀργύρια;, καὶ περὶ αὐλητών ἂν 
λυναίµην ἀναπεῖσαι ὡς ἐπίστασαι αὐλεῖν, καὶ περὶ 
ζωγράφων καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων ; 
| ” Μ ”/ 2 / εν) λ Δ α γρ 

Ίσως ἄν, ἔφην ἐγώ, ἐπειδὴ καὶ γεωργεῖν ἀνέ- 

εισάς µε ὡς ἐπιστήμων εἴην, καίπερ εἰδότα ὅτι 
πι / .ο/ , ͵ ν / 
οὐδεὶς πώποτε ἐδίδαξέ µε ταύτην τὴν τέχνην. 

14 
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7  Οὐκ ἔστι ταῦτ', ἔφη, ο] Σώκρατεν" ἀλλ) ἐγὼ. 
καὶ πάλαι σοι «λργον ὅτι ἧ μα οὕτω φιλάν-, 

θρωπός ἐ ἐστι καὶ πραεῖα τέχνη, ὥστε καὶ ὁρῶντας 
καὶ ἀκούοντας ἀπσπημονὰς εὐθὺς ἑαυτῆς ποιεῖν. 

18 πολλὰ δ᾽, ἔφη, καὶ αὐτὴ διδάσκει, ὡς ἂν κἀλλιστά. 

τις αὐτῇ χρῴῶτο. αὐτίκα ἄμπελος ἀναβαίνουσα. 
λ 3 Δ Ν / ή ” / / μὲν ἐπὶ τὼ δένδρα, ὅταν ἔχῃ τι πλησίον δένδρον, 

διδάσκει ἱστάναι αὑτήν' περιπεταννύουσα δὲ τὰ. 
”/ ” ” Φιν 1 Ν ς / ή ι οἴναρα, Όταν ἔτι αὐτῇ ἁπαλοὶ οἱ βότρυες ὧσι, 

/ ; ν ς / / ο . διδάσκει σκιάζειν τὰ ἠλιούμενα ταύτην τὴν ὥραν' ' 
[έ4 λ λ δεις Ν ο) ς /  ὃ / θ το ὅταν δὲ καιρὸς ᾖ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἤδη γλυκαίνεσθαι 
τὰς σταφυλάς, φυλλορροοῦσα διδάσκει ἑαυτὴν ψιι- 
λοῦν καὶ πεπαίνειν τὴν ὁπώραν, διὰ πολυφορίαν 

λ δὲ τοὺς μὲν πέπονας δεικνύουσα βότρυς, τοὺς δὲ 
” . / / / [ο ς / Ἱ ἔτι ὠμοτέρους φέρουσα διδάσκει τρυγᾶν ἑαυτήν, 

α πα Αα / 

ὥσπερ τὰ σῦκα συκάζουσι, τὸ ὀργών ἀεί. 
ο) Αα ι / 

ΧΧ ᾿Ενταῦθα δὴ ἐγὼ εἶπον, Πώς οὖν, ὦ Ἰσχόμαχε, 
[ζ α λ εἰ οὕτω γε καὶ ῥᾷδιά ἐστι μαθεῖν τὰ περὶ τὴν. 

Δ - . γεωρηίαν καὶ πάντες ὁμοίως ἴσασιν ἃ δεῖ ποιεῖν, 
1 Ν / / ς / . 3 ες Ν 

οὐχὺ καὶ πάντες πράττουσιν ὁμοίως, ἀλλ) οἱ μὲν. 

αὐτῶν ἀφθόνων τε ζώσι καὶ περιττὰὸ ἔχουσιν, οἱ 
δ οὐδὲ τὰ ἀναγκαῖα δύνανται πορίζεσθαι, ἀλλὰ 

καὶ προσοφείλουσιν; 
, ” αν ον / :. ᾿Εγὼ δή σοιλέξω, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Ἰσχόμα- 

3 

χο. οὐ γὰρ ἡ ἐπιστήμη οὐδ ἡᾗ ἀνεπιστημοσύνη 
- - ” Ν .. . ” 

τῶν γεωργών ἐστιν ἡ ποιοῦσα τοὺς μὲν εὐπορεῖν, 
ν ο τιν 3 ζ ο 9 / ” : 

8 τοὺς δὲ ἀπόρους εἶναι οὐδ ἂν ἀκούσαις, ἔφη, 
/ ς 

λόγου οὕτω διαθέοντος, ὅτι διέφθαρται ὁ οἶκος, 
”/ . . | 

διότι οὐχ ὁμαλώῶς ὁ σπορεὺς ἔσπειρεν οὐδ' ὅτι οὐκ. 
9 Α φηή, δέ Σχ νά ι / | 
ὀρθῶς τοὺς ὄρχους ἐφύτευσεν οὐδ ὅτι ἀγνοήσας. 



9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ τση 
- 3 

ι τὴν [γῆν] Φέρουσαν ἀμπέλους ἐν ἀφόρῳ ἐφύ- 
τευσεν, οὐδ) ὅτι ἠγνόησέ τις, ὅτι ἀγαθόν ἐστι τῷ 

/ ΔΝ / 207 ϱ 3 / / 

σπόρῳ νεὸν προεργάζεσθαι, οὐδ ὅτι ἠγνόησέ τις 
ὡς ἀγαθόν ἐστι τῇ γῆ κόπρον μιγνύναι ἀλλὰ 4 

Λ ” ” . ω] ή ΔΝ 3 / 

πολυ μᾶλλον ἔστιν ακοῦσαι, ἀνὴρ οὐ λαμβάνει 

σῖτον ἐκ τοῦ ἀγροῦ' οὐ γὰρ ἐπιμελεῖται ὡς αὐτῷ 
σπείρηται ἢ ὡς κόπρος γίγνηται. οὐδ οἶνον ἔχει 
4 ος 3 Ν . Αα ε / 3 /. 

ἀνηρ' οὐ γαρ ἐπιμελεῖται, ὡς φυτεύση ἀμπέλους, 
Σο ε 9 “ / . - . Ν οὐδὲ αἱ οὖσαι ὅπως φέρωσιν αὐτῷ. οὐδὲ ἔλαιον 

| ὼΦὶ ο ” ο ὸ ΔΕ ι Δ 2 Αα .ςλ 
οὐδὲ σῦκα ἔχει ἀνήρ' οὐ γὰρ ἐπιμελεῖται οὐδὲ 

” ο) α 

ποιεῖ, ὅπως ταῦτα ἔχη. τοιαῦτ’, ἔφη, ἐστίν, ὦ 5 
’ ο / 3 / ς Ν 

Σώκρατες, ἃ διαφέροντες ἀλλήλων οἱ γεωργοὶ 
διαφερόντως καὶ πράττουσι πολὺ μᾶλλον ἢ οἱ 
δοκοῦντες σοφόν τι εὑρηκέναι εἰς τὰ ἔργα. καὶ οἱ 6 

] Δ Αα . 3” . 

στρατηγοὶ ἔστιν ἐν οἷς τῶν στρατηγικών ἔργων οὐ 
“γνώµη διαφέροντες ἀλλήλων οἱ μὲν βελτίονες οἱ 
δὲ χείρονές εἰσιν, ἀλλὰ σαφώς ἐπιμελείᾳα. ἃ γὰρ 
καὶ οἱ στρατηγοὶ γυγνώσκουσι πάντες καὶ τῶν 

ᾗ 5. . α . . 
᾿ἰδιωτῶν οἱ πλεῖστοι, ταῦτα οἱ μὲν ποιοῦσι τῶν 
ἀρχόντων οἱ δ᾽ οὔ. οἷον καὶ τόδε γυγνώσκουσιν 7 
” [οή Ν / / / / 

ἅπαντες, ὅτι διὰ πολεμίας πορευοµένους βέλτιόν 
/ 

ἐστι τεταγµένους πορεύεσθαι οὕτως, ὡς ἂν ἄριστα 
᾿µάχοιντο, εἰ δέοι. τοῦτο τοίνυν γιγνώσκοντες οἱ 

[ο .) - 

μὲν ποιοῦσιν οὕτως, οἱ δ οὐ ποιοῦσι. Φφυλακὰς 8 
4 ” ο /. / ε) / 9 

ἅπαντες ἴσασιν ὅτι βέλτιόν ἐστι καθιστάναι καὶ 
; ἡμερινὰς καὶ νυκτερινὰς πρὸ τοῦ στρατοπέδου. 

. / ε Δ α) 9) « ” 

αλλὰ καὶ τούτου οἳ μὲν ἐπιμελοῦνται ὡς ἔχη 
ΜΜ ε ο 5 3 α ο 9 . 
᾿ οὕτως, οἱ ὃ οὐκ ἐπιμελοῦνται. ὅταν τε αὖ διὰ 9 
. στενοπόρων ἴωσί που, πάνυ χαλεπὸν εὑρεῖν ὅστις 

1 ’ / 

οὐ γιγνώσκει, ὃτι προκαταλαμβάνειν τὰ ἐπίκαιρα 



78 ἘΕΝΟΦΩΝΤΟΣ - ΧΧ ο 
Α Α / ο 

το κρεῖττον ἢ µή. ἀλλὰ καὶ τούτου οἱ ον ἐπιμελ-ι 

οῦνται οὕτω ποιεῖν, οἱ δ οὔ. ἀλλὰ καὶ κόπρον. 

λέγουσι μὲν πάντες ὅτι ἄριστον εἰς γεωρηίαν ἐστὶ 
καὶ ὁρῶσι δὲ αὐτομάτην γιγνοµένην' ὅμως δὲ καὶ 
. Αα « / νι ες / Ἀ λ 

ἀκριβοῦντες ὡς γίγνεται, καὶ ῥάδιον ὂν πολλὴν. 
ποιεῖν, οἱ μὲν καὶ τούτου ἐπιμελοῦνται ὅπως ἀθροί-: 

ς μ Αα / ο Ν ς ν τ ζηται, οἱ δὲ παραμελοῦσι. καίτοι ὕδωρ μὲν ὁ ἄνω- 
Δ / Δ Ν / / / Ἡ θεν θεὸς παρέχει, τὰ δὲ κοῖλα πάντα τέλµατα γίγνε- 

ς ο) λα” / / / ᾿ 
ται, ἡ γῆ δὲ ὕλην παντοίαν παρέχει, καθαίρειν δὲ 

δεῖ τὴν γῆν τὸν μέλλοντα σπείρειν ἃ δ᾽ ἐκποδὼν 
ἀναιρεῖται, ταῦτα εἴ τις ἐμβάλλοι εἰς τὸ ὕδωρ,: 
ς / ” . Ν Ἀ / ς ο 

ὁ χρόνος ἤδη αὐτὸς ἂν ποιοίη οἷς ἡ γῆ ἥδεται. 
/ λ δν) 4 / λ ” 3 4 

ποία μὲν γὰρ ὕλη, ποία δὲ γῆ ἐν ὕδατι στασίµῳ 
12 οὐ κόπρος γίγνεται; καὶ ὁπόσα δὲ θεραπείας δεῖ- 

ται ἡᾗ γῆ, ὑγροτέρα γε οὖσα πρὸς τὸν σπόρον 
ἢ ἀλμωδεστέρα πρὸς φυτείαν, καὶ ταῦτα γυγνώ-, 
σκουσι μὲν πάντες καὶ ὡς τὸ ὕδωρ ἐξάγεται τά-. 
φροις καὶ ὡς ἡ ἄλμη κολάζεται μυγνυµένη πᾶσι 
τοῖς ἀνάλμοις [καὶ] ὑγροῖς τε καὶ ξηροῖς ἀλλὰ 

Ν / ) [) ε / 9 3/ 2 / 13 καὶ τούτων ἐπιμελοῦνται οἱ µέν, οἳ ὃ οὔ. εἶ δέ 
τις παντάπασιν ἀγνὼς εἴη, τί δύναται Φφέρειν ἡι 

ο) Δ / 2 ο) ”/ Δ μ μ 8 4ν 

γῇ, καὶ µήτε ἰδεῖν ἔχοι καρπὸν μηδὲ φυτὸν αὐτῆς 
μήτε ὕτου ἀκοῦσαι τὴν ἀλήθειαν περὶ αὐτῆς ἔχοι, 
οὐ πολὺ μὲν ῥᾷον γῆς πεῖραν λαμβάνειν παντὶ 
ο αρ πα λὺ δὲ: λὰ λιλνθνώ κ νθρώπῳ ἢ ἵππου, πολι) δὲ ῥᾷον ἢ ἀνθρώπου; οὐ 
γὰρ ἔστιν ὅ τι ἐπὶ ἁπάτῃ δείκνυσιν, ἀλλ ἁπλῶς. 
ἅ τε δύναται καὶ ἃ μὴ σαφηνίζει τε καὶ ἀληθεύει. 

14 δοκεῖ δέ µοι ἡᾗ γῆ καὶ τοὺς κακούς τε κἀγαθοὺς 
α ” Δ 3 - / / Σῇ τῷ εὔγνωστα καὶ εὐμαθὴ πάντα παρέχειν ἄριστα 

ε) ’ ) Ά 4 Ν 3/. / 

ἐξετάζει.. οὐ γὰρ ὥσπερ τὰς ἄλλας τέχνας 



ΧΧ 2ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ το 

αν σι τν ; ” / 4 » τοῖς μὴ ἐργαζομένοις ἔστι προφασίσασθαι ὅτι οὐκ 
ἐπίστανται' γῆν δὲ πάντες ἴσασιν ὅτι εὖ πάσ- ᾽ 

9 ο δν τς ο να Κι χο ς 
χουσα εὐ ποιε αλλ ἢ ἐν γεωργἰᾷ ΔΡΓΙΑ ἐστί 15 

| α / α ς Δ λ Ἀ 

᾽σαφὴς ψυχῆς κατήγορος κακῆς. ὧς μὲν γὰρ ἂν 
η ” - 3/ . 3 δ 4 , Δ 

δύναιτο ἄνθρωπος ζῆν ἄνευ τῶν ἐπιτηδείων, οὐδεὶς 
| Α. 4 δν / ΤΕ δν / ” ; 
τοῦτο αὐτὸς αὑτὸν πείθει’ ὁ δὲ µήτε ἄλλην τέχνην 
χρηματοποιὸν ἐπιστάμενος µήτε γεωργεῖν ἐθέλων 
φανερὸν ὅτι κλέπτων ἢ ἁρπάζων ἢ προσαιτών 
| . . 
διανοεῖται βιοτεύειν ἢ παντάπασιν ἀλόγιστός 
ἐστι. µέγα δὲ ἔφη διαφέρειν εἰς τὸ λυσιτελεῖν 16 

ηεωρηγίαν καὶ μὴ λυσιτελεῖν, ὅταν ὄντων ἐργα- 
στήρων καὶ πλεόνων Κδὶ Μειόνων ὁ μὲν ἔχῃ τινὰ 

« ιά 3 . Α ἐπιμέλειαν, ὡς τὴν ὤραν αὐτῷ ἐν τῷ ἔργῳ οἱ ἐργά- 
αψ. ς λ κ. εν] ΔΑ / ε , 

ται ὧσιν, ὁ δὲ μὴ ἐπιμελῆται τούτου. µῥᾳδίως 
Δ να ΔΝ Ν / / ο 4 ο 

γὰρ ἀνὴρ εἷς παρὰ τοὺς δέκα διαφέρει τῷ ἐν ὥρα 
ἐργάζεσθαι καὶ ἄλλος γε ἀνὴρ διαφέρει τῷ πρὸ 
τῆς ὥρας ἀπιέναι. τὸ δὲ δὴ ἐῶν ῥᾳδιουργεῖν δι 
ο ο) κ ηᾷ Ν λ / ς / ο ὅλης τῆς ἡμέρας τοὺς ἀνθρώπους ῥᾳδίως τὸ ἥμισυ 

ο / ιά ” . 

διαφέρει τοῦ ἔργου παντός. ὥσπερ καὶ ἐν ταῖς 18 
ὁδοιπορίαις παρὰ στάδια διακόσια ἔστιν ὅτε τοῖς 
ἑκατὸν σταδίοις διήνεγκαν ἀλλήλων ἄνθρωποι τῷ 

τάχει, ἀμφότεροι καὶ νέου ὄντες καὶ ὑγιαίνοντες, 
” ς λ / ο. ιά / ς 
ὅταν ὁ μὲν πράττῃη ἐφ ᾧπερ ὥρμηται βαδίζων, ὁ 
δὲ ῥᾳστωνεύῃ τῇ ψΨυχΏ καὶ παρὰ κρήναις καὶ ὑπὸ 

ο 3 

σκιαῖς ἀναπαυόμενός τε καὶ θεώμενος καὶ αὔρας 
θηρεύων μαλακά». οὕτω δὲ καὶ ἐν τοῖς ἔρηγοις το 
πολὺ διαφέρουσιν εἰς τὸ ἀνύτειν οἳ πράττοντες 

᾿ 9 ἐφ᾽ ᾧπερ τεταγµένοι εἰσί, καὶ οἱ μὴ πράττοντες 
3 .) ε, ’ - Δ 3 ; 

αλλ. εὑρίσκοντες προφάᾶσεις τοῦ μὴ ἐργαζεσθαι 
μς ἡ ς ὃ ον) Ν δὲ δὴ 2 Δ λ καὶ ἑώμενοι ῥᾳδιουργεῖν. τὸ δὲ δὴ καλώς καὶ τὸ 1ο 

μ- 7 
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κακώς ἐργάζεσθαι ἢ ἐπιμελεῖσθαι, τοῦτο δὴ τοσοῦ-. 
4 

τον διαφέρει ὅσον ἡ ὅλως ἐργάζέσθαι ἢ ὅλως ἀργὸν 
Έ 

εἶναι. οἷον ὅταν, σκαπτόντων ἵνα ὕλης καθαραὶ αἱ 
ἄμπελοι γένωνται, οὕτω σκάπτωσιν ὥστε πλείω 

ν / νο / . ” . 
καὶ καλλίω τὴν ὕλην γίγνεσθαι, πῶς οὕτώς οὐκ 

/ 

ἀργὸν ἂν φήσαις εἶναι; τὰ οὖν συντρίβοντα τοὺς! 
οἰκους πολυ μαλλον ταῦτά ἐστιν ἡ αἱ λίαν ἄνε- 

πιστημοσύναι. τὸ γὰρ τὼς μὲν δαπάνας χωρεῖν 
ε] ] Αα ./ Δ ως Δ ο 

ἐντελεῖς ἐκ τῶν οἴκων, τὸ δὲ ἔργα μὴ τελεῖσθαι 
λυσιτελούντως πρὸς τὴν δαπάνην, ταῦτα οὐκέτι 

δεῖ θαυμάζειν ἐὰν ἀντὶ τῆς περιουσίας ἔνδειαν : 

παρέχηται. τοῖς γε µέντοι ἐπιμελεῖσθαι δυναµέ- 
νοις καὶ συντεταµένως γεωρηγοῦσιν ἀνυτικωτάτην 
χρηµάτισιν ἀπὸ γεωργίας καὶ αὐτὸς ἐπετήδευσε 

Ν ον 2. / ς / σο/ Δ ”/ καὶ ἐμὲ ἐδίδαξεν ὁ πατήρ. οὐδέποτε γὰρ εἴα 
χῶρον ἐξειργασμένον ὠνεῖσθαι, ἀλλ ὅστις ἢ δὺ : 
ἀμέλειαν ἢ δι ἀδυναμίαν τών κεκτηµένων καὶ 
ἀργὸς καὶ ἀφύτευτος εἴη, τοῦτον ὠνεῖσθαι παρήνει. 

ἁ ΔΝ Δ α) / ” Ν [ο] 3 

τοὺς μὲν γὰρ ἐξειργασμένους ἔφη καὶ πολλοῦ ἆρ- 
/ / ασ (ὃ ». 3 ο, ιο γυρίου γίγνεσθαι καὶ ἐπίδοσιν οὐκ ἔχειν τοὺς δὲ 

λες αν, σον «ς Ν ς ΄ .- μὴ ἔχοντας ἐπίδοσιν οὐδὲ ἡδονὰς ὁμοίας ἐνόμιζε: 
/ » ΔΝ Αα Α Ν / ΔΝ ) ΔΝ 

παρέχειν, ἀλλα πᾶν κτῆμα καὶ θρέµµα τὸ ἐπὶ τὸ 
/. 3 [ω) Ν 3 / / ”/ 

βέλτιον ἰὸν τοῦτο καὶ εὐφραίνειν μάλιστα Φετο. 
30 κ ” / ε) / Δ [ο 1 2 Α οὐδὲν οὖν ἔχει πλείονα ἐπίδοσιν ἢ χώρος ἐξ ἀργοῦ 

4 πάµφορος γιγνόµενος. εὖ γὰρ ἴσθι, ἔφη, ὦ Σώ- 
ιο α ᾽ / ο ο 

κρατες, Οτι τῆς ἀρχαίας τιμῆς πολλους πολλα-' 

πλασίου χώρους ἀξίους ἡμεῖς ἤδη ἐποιήσαμεν. 
ΔΝ 9) 3 / 1 ϱ/ μ . 

καὶ τοῦτο, ὦ Σώκρατες, έφη, οὕτω μὲν πολλοῦ 
” Ν 2 / [4 ἁ δν η ο ἄξιον τὸ ἐνθύμημα, οὕτω δὲ καὶ ῥάδιον μαθεῖν, 
ὥστε νυνὶ ἀκούσας σὺ τοῦτο ἐμοὶ ὁμοίως ἐπιστά- 



ΧΧ 20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ -ι 
ΔΝ / ς 

-6 µενος ἄπει, καὶ- ἄλλον διδάξει», ἐὰν βούλῃ. καὶ ὁ 
λ.ν λ λ ./ ”/ θ το ω ή 

ἐμὸς δὲ πατὴρ οὔτε ἔμαθε παρ ἄλλου τουτο ούτε 
ων / μεριμνών ηὗρεν, ἀλλὰ διὰ τὴν φιλογεωργίαν καὺ 

Αα / α 

Φιλοπονίαν ἐπιθυμῆσαι ἔφη τοιούτου χώρου, ὅπως 
3” ς / 4 λ ε / ὸ εν ἔχοι ὅ τι ποιοίη ἅμα καὶ ὠφελούμενος Πδοιτο. ἢν 

/ ” 5 νὰ / / ς ” Ν ὃ . 

κο γάρ τοι, ἔφη, ὦ Σώκρατες, φύσει, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 
/ 3 / α - ΔΝ / 

Φιλογεωργότατος ᾿ Αθηναίων ὁ ἐμὸς πατηρ. 
- / 

Καὶ ἐγὼ μέντοι ἀκούσας τοῦτο ἠρόμην αὐτόν 
/ / ων .) { 4 / 3 { Πότερα δέ, ὦ Ἰσχόμαχε, ὁπόσους ἐξειργάσατο 

χώρους ὁ πατὴρ πάντας ἐκέκτητο ἢ καὶ ἀπεδίδοτο, 

5 εἰ πολὺ ἀργύριον εὐρίσκοι - 

Καὶ ἀπεδίδοτο νὴ Δ/’, ἔφη ὁ Ἠσχόμαχου: ἀλλὰ 
ἄλλον τοι εὐθὺς ἀντεωνεῖτο, ἀργὸν δέ, διὼ τὴν 

Φιλεργίαν. 

Δέγεις, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, τῷ ὄντι φύσει 
π , / 5 σολ Λ « 

(το τὸν πατέρα Φιλογέωργον εἶναι οὐδὲν ἧττον ἢ οἱ 
” / / 3 Ν ΔΝ ϱ Ν 

ἔμποροι Φφιλόσιτοί εἶσι. καὶ γὰρ οἱ ἔμποροι διὰ 
να / . Δ α [όή Ἀ 1 ᾳ τὸ σφόδρα φιλεῖν τὸν σῖτον, ὕπου ἂν ἀκούσωσι 

πλιεῖστον εἶναι, ἐκεῖσε πλέουσιν ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ 

Αὐγαῖον καὶ Ἠύξεινον καὶ Σικελικὸν πόντον πε- 
ο ο” λ / η, / αν 

το ρώντες' ἔπειτα δὲ λαβόντες ὁπόσον δύνανται πλεῖ- 
στον ἄγουσιν αὐτὸν διὰ τῆς θαλάττης, καὶ ταῦτα 

ο. Ν . 2 / 2 Φ τν αν / 
εἰς τὸ πλοῖον ἐνθέμενοι, ἐν ᾧὦπερ αὐτοὶ πλέουσι. 

/ - - 

καὶ ὅταν δεηθῶσιν ἀργυρίου, οὐκ εἰκὴ αὐτὸν ὅπου 
ι 3 / 

ἂν τύχωσιν ἀπέβαλον, αλλ ὅπου ἂν ἀκούσωσι κ ααάς ῶ: 
:όοτιμᾶσθαί τε μάλιστα τὸν σῖτον καὶ περὶ πλείστου 

ἳ ν ἳ . αὐτὸν ποιώνται οἱ ἄνθρωποι, τούτοις αὐτὸν ἄγοντες 
/ 

παραδιδόασι. καὶ ὁ σὸς δὲ πατὴρ οὕτω πως ἔοικε 
/ φιλογέωργος εἶναι. 

| Ν ο λ ω | Πρὸς ταῦτα δὲ εἶπεν ὁ ᾿Ἰσχόμαχος, Σὺ μὲν 

| τπτ θ 

45 

6 9 

29 
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παίζεις, ἔφη, ὦ Σώκρατεν' ἐγὼ δὲ καὶ φιλοικοδό- τό. 

µους νομίζω οὐδὲν ἧττον οἵτινες ἂν ἀποδιδώνται 

ἐξοικοδομοῦντες τὰς οὐκίας, εἶτ᾽ ἄλλας οἴκοδο- 
μώσι. 

Νὴ Δία, ἐγὼ δέ γέ σοι, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ἐπο- 

µόσας λέγω ᾖ μὴν πιστεύειν σοι, φύσει φιλεῖν το 
ταῦτα πάντας, ἀφ ὧν ἂν ὠφελεῖσθαι νοµίζωσιν. 

“ΧΙ ᾿Ατὰρ ἐννοώῷ γε, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ὡς εὖ τῇ 
ὑποθέσει ὅλον τὸν λόγον βοηθοῦντα παρέσχησαι. 
ὑπέθου γὰρ τὴν γεωργικὴν τέχνην πασών εἶναι 

εὐμαθεστάτην, καὶ νῦν ἐγὼ ἐκ πάντων ὧν εἴρηκας 
τοῦθ' οὕτως ἔχειν παντάπασιν ὑπὸ σοῦ ἀναπέ-ς 
πεισµαι. 
Νὴ Δί’, ἔφη ὁ ᾿Ἰσχόμαχος, ἀλλὰ τόδε τοι, ὦ 

Σωκρατες, τὸ πάσαις κοινὸν ταῖς πράξεσι καὶ 
γεωρηικῇ καὶ πολιτικῇ καὶ οἰκονομικῇ καὶ πο- 

9 

Αα α ει κ ος ω μ ο) 

λεμικῇ τὸ ἀρχικὸν εἶναι, τοῦτο δὴ συνομολογώ 
ας λ ν / ’ .Ν ς μδίτῃ ο σοὶ ἐγὼ πολὺ διαφέρειν γνώµη τοὺς ἑτέρους τῶν 

κ νυν ΜΗ, / ” “ / ἑτέρων' οἷον καὶ ἐν τριήρει, ἔφη, ὅταν πελαγίζωσι 
/ Αα ΔΝ α γ. καὶ δέῃ περᾶν ἡμερινοὺς πλοῦς ἐλαύνοντας, οἱ μὲν 

τών κελευστών δύνανται τοιαῦτα λέγειν καὶ ποιεῖν, 

.. ο 

ο 

/ . [ω) ΔΝ Δ ω . / 3 Ν 

ὥστε ἀκονᾶν τὰς ψυχὰς τῶν ἀνθρώπων ἐπὺ τὸις 
3 Δ . ιά Ν [ζ4 1 / / ε] 

ἐθελοντὰς πονεῖν, οἱ δὲ οὕτως ἀγνώμονές εἶσιν, 
/ ” Ἀ α) / ή ΔΝ ” Ν ὥστε πλεῖον ἢ ἐν διπλασίῳ χρόνῳ τὸν αὐτὸν 
ἀνύτουσι πλοῦν. καὶ οἱ μὲν ἱδροῦντες [καὶ] ἐπαι- 

Αα - ΔΝ 

νοῦντες ἀλλήλους, ὅ τε κελεύων καὶ οἱ πειθόµενοι, 
ΑΔ / α ἳ 

ἐκβαίνουσιν, οἳ δὲ ἀνιδρωτὶ ἥκουσι, μισοῦντες τὸν το 
/ Ν κ - 

« ἐπιστάτην καὶ μισούμενοι. καὶ τῶν στρατηγὠν 
/ / ” : ὁ ας πες ἃ άιΦ 

ταύτη διαφέρουσιν, ἔφη, οἱ ἕτεροι τῶν ἑτέρων' οὐ 
μὲν γὰρ οὔτε πονεῖν ἐθέλοντας οὔτε κινδυνεύειν 
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/ / / ώ 3 ο) σοο 5σ/ παρέχονται, πείθεσθαί τε οὐκ ἀξιοῦντας οὐδ ἐθέ- 

ο. ”{ ΑΛ ΔΝ 2 / εν λλιὰ Ν λ 

οντας ὅσον ἂν μὴ ἀνάγκη ᾖ, ἀλλὰ καὶ µεγαλυ- 
νοµένους ἐπὶ τῷ ἐναντιοῦσθαι τῷ ἄρχοντι οἱ δὲ οι 

. Ν ϱ 202 α) / α / /{ 

αὐτοὶ οὗτοι οὐδ' αἰσχύνεσθαι ἐπισταμένους παρέ- 
χουσιν, ἦν τι τῶν αἰσχρών συµβαίνῃ. οἱ ὃ αὖ 
θεῖοι καὶ ἀγαθοὶ καὶ ἐπιστήμονες ἄρχοντες τοὺς 
αὐτοὺς τούτους, πολλάκις δὲ καὶ ἄλλους παρα- 
λαμβάνοντες, αἰσχυνομένους τε ἔχουσιν αἰσχρόν 
τι ποιεῖν καὶ πείθεσθαι οἰομένους βέλτιον εἶναι 

Ν . / Αα ο ς Ν 

καὶ ἀγαλλομένους τῷ πείθεσθαι ἕνα ἕκαστον καὶ 
σύμπαντας, πονεῖν ὅταν δεήση, οὐκ ἀθύμως πο- 

ω 3 Α΄ α] / ”/ ν) / νοῦντας. ἀλλ. ὥσπερ ἰδιώταις ἔστιν οἷς ἐγγίγνε- 6 
ται φιλοπονία τις, οὕτω καὶ ὅλῳ τῷ στρατεύµατι 
ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν ἀρχόντων ἐγγίγνεται καὶ τὸ 
Φιλοπονεῖν καὶ τὸ φιλοτιμεῖσθαι ὀφθῆναι καλόν 
τι ποιοῦντας ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος. πρὸς ὄντινα ὃ 7 
ἂν ἄρχοντα διατεθώσιν οὕτως οἱ ἑπόμενοι, οὗτοι 

” 

δὴ ἐρρωμένοι γε ἄρχοντες φίγνονται, οὐ μὰ Δί’ 
οὐχ οἳ ἂν αὐτῶν ἄριστα τὸ σώμα τών στρατιωτών 
ἔχωσι καὶ ἀκοντίζωσι καὶ τοξεύωσιν ἄριστα καὶ 
ἵππον ἄριστον ἔχοντες ὡς ἱππικώτατα ἢ πελτα- 

/ / χΣ ε) ἃ Ἀ / 

στικώτατα προκινδυνεύωσιν, αλλ οἳ ἂν δύνωνται 

ἐμποιῆσαι τοῖς στρατιώταις ἀκολουθητέον εἶναι 
καὶ διὰ πυρὸς καὶ διὰ παντὸς κινδύνου. τούτους 8 

λ / ” / / α δὴ δικαίως ἄν τις καλοίη μεγαλογνώμονας, ᾧ ἂν 
ταὐτὰ γιγνώσκοντες πολλοὺ ἕἔπωνται, καὶ µεγάλῃ 
χειρὶ εἰκότως οὗτος λέγοιτο πορεύεσθαι, οὗ ἂν τῇ 

/ α ς ο) {}’ Δ / γνώµῃ πολλαὶ χεῖρες ὑπηρετεῖν ἐθέλωσι, καὶ µέγας 
Αα ν 4 κ λ Ἀ 

τῷ ὄντι οὗτος ἀνήρ, ὃς ἂν μεγάλα δύνηται γνώμῃ 
/ ω ΄ 

διαπράξασθαι μᾶλλον ἢ ῥώμῃ. οὕτω δὲ καὶ ἐν ο 
{(. ο 
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- σο/ 5” ”/ α) / ω - ε] Ν τοῖς ἰδίοις ἔργοις, ἄν τε ἐπίτροπος ᾗ ὁ ἐφεστηκὼς 
ΑΔ ἄν τε καὶ ἐπιστάτης, ὃς ἂν δύνηται προθύµους καὶ 55 

ἐντεταμένους παρέχεσθαι εἰς τὸ ἔργον καὶ συν- 
ο Ν / . 

εχεῖς, οὗτοι δὴ οἱ ἀνύτοντές εἰσιν ἐπὶ τἀγαθὰ καὶ 
πολλὴν τὴν περιουσίαν ποιοῦντες. τοῦ δὲ δεσπὀ- 

3 / 5 Σ / 3/ 3 κ. του ἐπιφανέντος, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἐπὶ τὸ ἔργον, 
“/ / Δ / ΄ Δ Ν αν ὅστις δύναται καὶ µέγιστα βλάψαι τὸν κακὸν τῶν όο 
ἐργατών καὶ μέγιστα τιµῆσαι τὸν πρόθυµον, εὖ 
μηδὲν ἐπίδηλον ποιήσουσιν οἱ ἐργάται, ἐγὼ μὲν 

ν. κ 2 Ἀ ε / 3 »  ὰ Ἀ Σο / 

αὐτὸν οὐκ ἂν ἀγαίμην, ἀλλ ὃν ἂν ἰδόντες κινη- 

θῶσι καὶ µένος ἑκάστῳ ἐμπέσῃ τῶν ἐργατῶν καὶ 
Φιλονεικία πρὸς ἀλλήλους καὶ Φιλοτιμία κρατι- ὁ5 
στεῦσαι ἑκάστῳ, τοῦτον ἐγὼ φαίην ἂν ἔχειν τι 
ἤθους βασιλικοῦ. καὶ ἔστι τοῦτο µέγιστον, ὡς 
3 Δ Αα .) α.. Αε 4 .) 3 / ἐμοὶ δοκεῖ, ἐν παντὶ ἔργῳ, ὅπου τι δι ἀνθρώπων 
πράττεται, καὶ ἐν γεωργία δὲ. οὐ μέντοι μὰ Δία 

ο] / ”/ 2 λ κ 2 / Αα σος τοῦτό 3ε ἔτι ἐγὼ λέγω ἰδόντα μαθεῖν εἶναι οὐδ το 
ῴ / ο) 

ἅπαξ ἀκούσαντα, ἀλλὰ καὶ παιδείας δεῖν φημι τῷ 
ταῦτα µέλλοντι δυνήσεσθαι καὶ φύσεως ἀγαθῆς 
ς / Ν / Δ ο) / . ὑπάρξαι καὶ τὸ µέγιστον δὴ θεῖον γενέσθαι. οὐ 

λ / ὃ ο” 4 Δ Ν 2 Ν 3 / γὰρ πάνυ µοι δοκεῖ Όλον τουτὶ τὸ ἀγαθὸν ἀνθρώ- 
3 ” Δ ο 

πινον εἶναι, ἀλλὰ θεῖον, τὸ ἐθελόντων ἄρχειν' 15 

σαφώς δὲ δίδοται τοῖς ἀληθινώς σωφροσύνῃ τε- 
/ Ν Αλ -Ἡ α 

τελεσμένοις». τὸ δὲ ἀκόντων τυραννεῖν διδόασιν, ὡς 
3 ν 3 α ε Ἀ ς ” 3 ’ 9 ; 

ἐμοὶ δοκεῖ, οὓς ἂν ἡγώνται ἀξίους εἶναι βιοτεύειν 
ς / 

ὥσπερ ὁ Τάνταλος ἐν "Λιδου λέγεται τὸν ἀεὶ χρό- 
/ / ΔΝ Δ . / 

νον διατρίβειν φοβούμενος μὴ δὶς ἀποθάνῃ. θο 
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ΤΊιΐς Τγοαξϊδε οοπιργί868 ἔιυο εοραταϊςε ἀἰαῖοφιιεδ. Τ1ιε ᾖγεί ἴ8 

ὕείιοεεπ βοοταῖεδ απἀ Κγἰοῦι]ιε (ο. 1---ο. ϐ). ΤΤιε θεοοπά 
ἱε α γεοαρϊἑι]αξίοπ οἱ οπε το]ῖσ]ι ἔ]ιε Ῥ]ϊοβορ]εν οπεε Πεϊά 09 

Ἰϊπιδεί{ ιοί] α }γεπᾶ οαἰῖοᾶ ΤΑε]οπιασ]ιβ (ο. Τ--ο. 321). 
Βοσγαίεε ἵς ἔ]ιε ἐπεϊγισίον ἴπι ἴ]ιε ΓογπιεΥ: ἔπ ἴ]ιε Ἰαἱέεγ Ίνε ἴ8 ἴλιε 
Ιἱκέεπετ, το]ιῖο Ι6ε]ιοπιασ]ι (ίνες Ἱεῖπι ἐπεἰγιοίοπ. Ί1ε διῦ]εοί 

ο) ἀἰφοιιδείοπ ἶε ἀοπιεφὲῖο εοοποπιἠ οἵ Ίοιιδε-ἱεερίπς, αὐλιίε]ι 

ἴ8 πιαζε {ο ἐπεῖιᾶε αθγἰσιαγε. 

ΟΠΑΡΤΕΗΕ 1 

ΒοσγαῖθΒ «ΟΠΙΠΙΕΠΟΕΦ Ὁ ἀελπίπα ἵπ Πί αδιαὶ Ίυαν οἱ ἐπίεν- 

γοΠαϊίοπ (µαιευτική) ἴ]ιο ἴεγπι οἰκονομία, "ἴ]ιε ατὶ ο) πιαπαφῖπα 

Φγορετίη’. Ὠϊεφιϊκ[είοπι οι ἔ]ια παίιιχε οἱ ῃγορετί, 1 1186 απιᾶ 

αὐιδαε. 1Ιὲ ἀερεπᾶν Γογ ε[ιοίετισ οπι ἴ]ιε πιεγτῖί απ Γασιωῖες 

ο/ ἴῖδ Ῥοββδοββογ. 1 8οπιε πιεπ ἶοβξο ταί]αεγ απ φαῖΐπ δὴ ἴε 

118ε οἱ ἐλεῖγ ρτορεγίη, 1ὲ {5 1]ιεῖγ οιοπ Γαιΐ, Όεσαιιδε ]ιεί εἶιουθε 

ἴο ὂε ἴ]ιε εἶαυοΒ ο] {]ιεῖν θαᾶ Ιιαδῖίς ατιᾶ ραξεῖοΊΙ8. 

1 δΙ. ἸΙ.]. ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ] Τί {5 ρτοραῦ]ο ἐ]λαί {ο 
οἰκονομικός (56, λόγος) ος “ἀϊα]οσαθ οἩ {πο πηβπασεπιοηύ οἳ α 

Ἠοιβε]ο]ά ᾽ {οτηιοά οτἰρῖπα]]γ Ῥατῦ οἱ 8 οοπηρ]είθ πγοσ]ς Ιπύοπᾶεἄ 

{ο γὶπα]σοαίο ἴμθ ΠΙΕΙΙΟΥΥ οἳ ΒοοταῦθΒ ασαϊπδί Ἠϊς ὑχαάποςτε, απᾶ 
ο5ρεοίβ]]γ ασαϊπςῦ ἴ]ο 5ορΏῖςῦ Ῥο]γοταίθς, 1Π ΑΏΡΘΥΕΥ {ο α {τοαῇϊβο 

Ῥγ Πτα, ππΙσ Ὠαᾶ α ορτίαῖη τοραἰα{ῖου 1π {πο βτδῖ ρατύ οἳ {πο 
{οατίἩ ορηίασγ Ῥ.ο., οηδ{]εἆ Ἐατηγορία Σωκράτους.  Π18 Ί8χρες 
νψγοχ]ς οοπαρτίςοᾶ Ῥοβ]ᾷος {ο Οοοοποπιῖοτβ απᾶ {πο Μοπιοτᾶ- 

Ῥ{]18 Ῥειμαρς {ο ΒΥΠΙΡΟΡΒΙΟΏὮἾ 4ἱδο. ΤΗ15 εχρ]απαίοα ση] 
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ποοοππῦ {ο ἐπο αὈταρί οοπηπηεποθπιοηί οἳ {1ο ἄἰα]οραο απᾶ {ο 

επαρ]ογπιεπί οἳ αὐτοῦ ἴο Ιπᾷϊοαίο Βοογαίας, {πο Ῥτοβοπί ποτ]ς 

Ῥεΐηᾳ α οοπηΗΙππαίίοη οἳ ἐλο Μεπιοίγε. Ο8, ἴἶπο Ῥορϊππίτς οἳ ἔῑιθ 

᾿Αθηναίων πολιτεία απᾶ οἳ ἴθ Λακεδαιμονίων πολιτεία απᾶ οἳ ελ 

Ἄυμπόσιον. Πο Κύρου παιδεία θπᾶ {ἴλθ περὶ ἱππικῆς ἔοχπι ἴλο 
ΟΠΊΥ οχοθρίΙοη {ο Χθπορμοπ τα]ο οἱ Ὀεσϊηπίηρ Ἠ1β ποτ]ςβ 

νηἑποτῦ αΠΥ Ῥτοίασθ. οἰκονομίας, ’ίἈο πιαπαρεπιοπύ οἳ 

Ἱουβε]ιο]ᾶ απἆ ερία(ο”. 

9. τοιάδε, (α5 Γο]]οπβ); τοιαῦτα που]ᾷ Ῥο ΄α5 α{ογοβαῖᾷ”. 
ὦ Ἐριτόβουλε] Οτἰίοπῖς βΠπβ οταί ΟτΙ{οῦ α]ἉΒ, ραΐτί βἰπα]]ς, 
αἴπρ]ες οἱ Ῥοπιβ; οογΡροσῖβ {8Π16Ώ Βοτθ 4πβΊὰ αοππηίηο {ηροη 
οοπιπιθπάαέἸοτ,. ἨὈϊνϊμϊς οὐ {οτπια βπρτα πηοᾶσπι ραπᾶεραῦ, οἳ. 

066, 1τ δ 1, Βγταρ. τπτ ὃ Π, τν ὃ 10 Εᾳά., ποη απο Ῥτορίει ἰδία 

5αροχρ]ταί, ϱοᾶ Ῥίαπο Ῥαοχ . οχρα]ίατεί οὐ Ιαβοινιτεί, Ἠίπο 

Ἰηοτάαπα Ῥποτ]]έοτ Ῥείπ]απβ Ῥαπμετεπα οὐ ἀθίογπιθπι Βοογαίθπι 

οαγι]αίαχ: οἳ. Ό8οοἩ. τι ἃ ὃ, ΒΣΠΗΡ. 1Υ 8 19. Νοπ οταῦ αἆ Ρ]1]ο- 

βορΠΏΙατα αρία5, ηεατθ αἄθο ΟτΙΤο εἸϊσετο Ῥούα1{, αἱ 1η ΙΠ{ΘΓΙΟΥΘΙΗ. 

ῬοοταΙς {απαϊΠατιζαίοπα οὗ ἄἱδοίρμπατα αἀπιιΜίοταοίατ: οἳ, Ῥ]αῦ,. 

ἵπ Ἐπίηγάεπα, Ῥ. 806. Ὅσοτεπι ἀἆπχεταί Βγπιρ. π 8 ὃ ᾳπαπι 

{βπιεη περ]εσεραί, απᾶθ Βοοταίο αἆ ἵρδαπι Όεοοῃ. τα ϐ 19 

ἔστι δὲ ὅτῳ ἐλάσσονα διαλέγῃ ἢ τῇ γυναικί; οπ 1] εἰ δὲ µή, οὐ 
πολλοῖς γε: ϱὔ 1Ώ ΑΠΙΟΙΘΠΙ ῬΤοΠΙΟΣ, Τ6ΠΙ {αΩΙΠΥΘΙΑ βα{ΐ5 απ- 

Ῥ]απι 56 Ἠβῦετο οχΙβΙΠΙΒΏΒ, ποη οπχαὈαῦ. ΒοσγαίθΒ ΌθοοΠ. 1Ι 
6 Τ ὁρῷ σε οἰόμενον πλουτεῖν καὶ ἀμελῶς μὲν ἔχοντα πρὸς τὸ 

μηχανᾶσθαι χρήματα, παιδικοῖς δὲ πράγµασι προσέχοντα τὸν νοῦν, 

ὥσπερ ἐξόν σοι. Ἀοηπ 8ἶπθ ο81β8 Ιᾳίίαχ Αθβδο]λίηθβ Βοογα- 
ἐ]οιβ 6ππ ἐν τῷ Ῥηλαυγῇ ποϊαγΙό ἐπ᾽ ἀμαθίᾳ καὶ ῥυπαρότητι 
βίου, Αίπεπαθ. Υ ο. 62 Ρ. 2250. ΟΠπίαπα, Α]οϊρίαᾶϊς {παίτοτα 
Ῥαΐτπαοίαπι, ΙΠΕΑΠΟ ΑΠΠοΤΘ ἀερετῖραῦ. Ἐκο]ατιαῦ Βσπιρ. 1ν δ 12 

νῦν γὰρ ἐγὼ Ελευίαν ἥδιον μὲν θεώμαι ἢ τᾶλλα πάντα τὰ ἐν ἀνθρώ- 

ποι Καλά τυφλὸς δὲ τῶν ἄλλων ἁπάντων μᾶλλον δεξαίµην εἶναι 

ἢ Κλεινίου ἑνὸς ὄντο.. ἄχθομαι δὲ καὶ νυκτὶ καὶ ὕπνῳ, ὅτι ἐκεῖνον 

οὐχ ὁρῶ, ἡμέρᾳ δὲ καὶ ἡλίῳ τὴν µεγίστην χάριω οἶδα, ὅτι µοι 

Κλευίαν ἀναφαίνουσιν, οἳ. δ 21 8ᾳ4. Οτῖτο ἰσῖίαχ ἄε 81ο βο]]οϊέας 

Βοοταί ἵρβατα οοτηπα]ςῖς ουπταπάαπα, 104. ὃ 24, 8 απο, οπτη 

ΟΕπίαπι οχοβοπ]αίας οββοῦ, πιοποίασ οὗ τερτεηεπάϊίας επι. 

8, οἳ. Βγταρ. τν ὃ 26. Ίοη 8ἴΠθ 68158 6ππι Ῥοββαίπιαπι ἆθ 

ο πμ 
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απηιϊοῖς ἀε]ισοπᾶίς οὗ οοποϊΠαπάϊ5 αἄπιοπεῦ Βοόταίες Μεῃι, πθ, 
ᾳπἱρρο αἱ {αο]παο ϱ πικ]]6 απαϊοῖς οογταπαροτείασ: ε6 ἆθ το 
αποϊΗατὶ {αεπᾶα οὗ απροπᾶα οππα 6ο ῬταῬ οθίοτῖς οπιπῖθας 1Π 
᾿Οεεοποπιίσο ἄϊββατῖδ, αποᾶ βἰδί Ῥοπα βαροτθβ5θ Ῥπαίατεῦ, πε(πθ 
1η α]ῑς ᾳπαετοπᾶϊ ΟΡΘΤΑΠΙ 6556 Ῥοπεπάσπα: ππᾶθ ΒοσταΐθΒ τ 

8 τ (1. 60) οἰκτείρω σε, µή τι ἀνήκεστον κακὸν πάθῃς καὶ εἰς πολλὴν 

; ἀπορίαν καταστῃς. Οείθταπι τετας 1ρ8ῖᾳβ ϱεὐ οοπβίαης ἵπ ΒΟΟΥ8- 

ἔθπι ΑΠΛΟΥ (Μετα. τ 2 5 48) οσἵας {αϊδ οπτα ραΐτο Πάείαβεοτ (Ρ]αΐο 

΄Αρο]. Ρ. 98) ε6 4πεπι ηθο πποτϊθηίοπι ἆθεοτετο ςαςππ{ό, Ἐηπεᾶ. 

᾿Ῥ. 69. ο. α. ΟΟΒΕΤ ἴπ Ῥγοδοροφταρ]ία Χεπορλοπίεα ῬΡ. ὄ8---ὅ9. 

8. ἂρά γε] Τ19 γε 561Υ68 {ο πΑΙΤΟΥ {πο απεεῄοη: Πποπηε 
(εκο]αςῖς ορίοτίς τεῦαβ) ορτίοΏ “ϱατε]γ ἰΠίβ πιποὮ αἲ ]εαςί 15 
πο” 

.0ἱ. Αχὶκῦ. Αν. 1220 κἀδικεῖς δὲ καὶ νῦν᾽ ἄρά Υ οἴσθα τοῦθ’ ὅτι 
δικαιότατ’ ἂν ληφθεῖσα πασών Ἰρίδων 

ἀπέθανες εἰ τῆς ἀξίας ἐτύγχανες; 

Χοῃ. ἸΤατη. 1 ὄὅ, 4 ἄρά γε οὐ χρὴ πάντα ἄνδρα, ἡγησάμενον τὴν ἐγκράτειαν 

ἄρετῆς εἶναι κρηπῖδα, ταύτην πρώτον ἐν τῇ Ψυχῇ κατασκευάσασθαι; ΊΘΤΘ 

Κὔλππες οΏβεχνθς “Ῥατίίοα]α γε Ιπίογγοσα{ίνο ρα αἀάῑέατα Ιπᾶϊοαῦ οἵ- 

΄.Τἴοποπα γα] ῬταρθίθγπΙβ»ί8 νο επαπαετα(ἶβ ας τοῦτας {απάσπα ἀθδοεπάσθτο 

; πα α]ππατα αίααθ θχίγοτηατη. τ6π1, 4186 {αππαασπα οεγ]βαίτηα, 4ο βγ- 
᾿ πηϊβεῖτηα Ῥοπΐθας. Ὑοτίῖ Ρροΐθςύ ρεγ ποδίταπα: απι Ἐπᾶς, Ία ρου]. 

ο 4. Χαλκευτική, 5Ο. τέχνη, 815 Εεττατία, ΄ πε απ ης ατθ”, 
᾿. επιεία]]αισγ). Όπ {ια αὔβεπορ οἱ {ιο αχίἰε]ο 566 6Υ. Ἡ, ἵπ 

΄ ΑγΡγεπαία. ἡ τεκτονική, 415 Γαὐτ]]1ς α. Πσπατῖα, 
6οιτρεΠ{τγ’. ΟΜ. Μαπι. τ1, Τ τεκτονικὸν ἢ χαλκευτικὀν. 

ϐ. ἔμοιγε δοκεῖ, 5ο. ἐπιστήμης τινος ὄνομα εἶναι ἡ οἰκονομία. 

| ξ5. Ἰ.Τ. ἔχοιμεν ἂν εἰπεῖν, ' πο οου]ᾶ {611 (18 πνο πποπ]ᾶ) ; 
πο Ῥοίεπ{ῖα] ορίατο, οἩ πἨ]ο] 5οο ἄοοᾶν. Μ. Τ. 659,9: 

..ᾱτ. 6996, 9 (0). Β. ὅ τι ἔργον ἑκάστης, 5ο. ἐστί, « π]ιαί 
ἴπο {αποβοη οἳ 68εἩ ἶ5’. Έοχ 6ο βἴπρτα]ατ ἵη ρατί]{1νο 

αΡροβϊθίοη ἴο Ῥ]πτα] ποαη τεχνών, οἳ. Τππογᾶ. τα 87, ὅ 

θαρσοῦντες καὶ κυβερνῆται καὶ ναῦται τὸ Καθ’ ἑαυτὸν ἕκαστος 
ἔπεσθε, Ώειαοβί]. ο. ΡΗΙ1. 648, Ρ. 64, ὅ9 οἱ δὲ λόγους πλάττοντες 
ἕκαστος περιερχόµεθα. ΟΕ. . 8 1897 Νοῖθ 9, ηΠ. οη Χαεπ. Ἠίσγ, 
Ι. 660. 9. ὅ τι ἔργον αὐτῆς ἐστι] Όπ ἴῃπο αὐτῆς επ 
αὐιπάαπεῖ εἀάϊίαπα Τοχ {πο βα]κο οἳ ρτεαῖίαε οδατποςς, οξ. λ[οπι. 

τ ὃ, Ὁ θαυμαστά Ύε λέγειε, εἰ κύνα µέν, εἵ σοι ἦν ἐπὶ προβάτοις 
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ἐπιτήδειος ὧν καὶ τοὺς μὲν ποιμένας ἠσπάζετο σοὶ δὲ προσιόντι 

ἐχαλέπαινεν, ἀμελήσαν ἂν τοῦ ὀργίζεσθαι ἐπειρῶ εὖ ποιήσας 

πραῦνειν αὐτόν, ἵο. 1 4, 18, Ογτορ. 1 8, 16, Ηίσν. ντ 15 1. 618. 

10, δοκεῖ γοῦν, ΄1δ β6επα5 αἱ αἩΥ τα[θ’, 1ξ το οαηπιοῦ αβδίση 198 

Ῥτοροχ {αποβίοπ {ο 16. 11. οἰκεῖν, ΄ {ο ροτοπ’, «αἀπιϊη]βίογ: 

α]τηοβῦ-ξ διοικεῖν. ΟΕ. Μοπι. 1 1, 7 τοὺς µέλλοντας οἴκους τε καὶ 

πόλεις καλώς οἰκήσειν, 12, 64 τῆς ἀρετῆς ᾗ πόλεις τε καὶ οἴκους 

εὖ οἰκοῦσι. 19 15 αἶδο αβεᾷ τοβοχίνα]γ οἳ “οἶίος εαπαϊπίςἑοτίηα 
Οιεῖχ οὗΏ αΠαΙχβ’, 5 ἵπ Ἠε]]. τν 8, ὄ, Ῥ]αΐο Ἐερ. ντα ο, 1 Ρ. 

548 Αα τῇ µελλούσῃ ἄκρως οἰκεῖν (’ἴο Ῥο ῬοτίθοίΙγ ροτετηεᾷ Ἰ 

πόλει, Υ Ρ. 46322, Ρ. 419 8. 

88. Ἱ.12. καὶ τὸν ἄλλου, ΄αποίῃοι’5 απο’, 45 ορροβεᾶ {ο 

τὸν ἑαυτοῦ. 

Ἔοχ ἴἶιε Ῥοβίθίοη οἱ δὲ ἵπ {πο ΠΕΠ Ῥ]ασθ ο, Ἠσα]]. νΙ 4, 17 καὶ τοὺς ἐπ᾽ 

ἀρχαῖς δὲ τότε καταλειφθέντας ἀκολουθεῖν ἐκέλενον, ἆθ τθ 6ᾳ. Ὑ 9 καὶ τὴν 

ὑπὸ Ὑαστέρα δὲ ἄγαν κάθαρσιν, ἵὈ. ΧΙ 8 ἐπὶ μὲν τοιούτων ἤδη δὲ ἱππαζόμενοι 

ἵππων, Ὑγ]ιθτθ Ἠούγθυογ {1ο τοαάἴημ ἵ9 ἀοιρ{υ]. 

εἰ ἐπιτρέποι---εἶ βούλοιτο] απ Ιηβίαπορ οἳ α ἄοπρ]ο οοπά/61οπα] 
οἸααβο οἩη πΠΙοἨ 566 π. οη Ἠίετο ττ 10 1. 261. 14. ὥσπερ 
καὶ τὸν ἑαυτοῦ] {ο καὶ πι] Ὦθ οπαϊδὲοᾶ ἵπ ἐχαπε]αξίης Ιπίο Ἐπρ- 
5]. 16. ὄτυπερ, 'ἴμθ β8τηθ {λ]ηρ ἐπαῦδ᾽, «ρτοοϊςε]γ πας”, 

Ἠ[σγ. χι 14 νόμιζε τοὺς παῖδας ὅτιπερ τὴν σὴν ψυχήν. καί 

--Ύε, εἰ αιιῖᾶεπι, “Υ68 απᾶ’, ΄απᾶ---ἴοο). ΤηἨθ οοτηρ]είθ ϱοἩ- 

βἰτιοῦίοη ποπ]ᾶ Ῥο καὶ ὁ οἰκονομικός γ᾿ ἂν ὡσαύτως δύναιτο ἄλλῳ 
ἐργάζεσθαι, 1.6. τὸν ἄλλου οἶκον εὖ οἰκεῖν. 

ξ4, Ἱ. 19. ἔστιν...τὴν τέχνην ταύτην ἐπισταμένῳ, /ἶδ 1ν 
Ῥοββίῦ]θ {ος 4η αᾶορί ἵπ ἐπ]β ατί ο) 20, καὶ εἰ, οίίατι β1, 

έρτεπ 1 ο Ἠ]πιβο]! αποτ]ᾶ Ῥοββοββ πο Ῥτοροτίγ’: ἴ1πθ καὶ ϱτθ- 

ορᾶϊῖηπρ {ια ϱαρροβί6{οπ τιατ]κς 15 ας {πο πιορδύ ππ/{ατοπτα)]ο {ναί 

ος. πι] ο οοποεῖνεᾶ, 1π βρῖ{θ οἱ π]]οἹι {ιο «οπβεαπεποθ 18 ϱ1]] 

Ῥε]ιουθᾶ Ὦ} {λα βρεα]ατ {ο Ὦο ορτίαϊΙη; εἰ καί, οὗ βἲ, «1 6Υεῃ) 

πιοα]ᾶ τερτεβοπέ {Ἠο οοπᾷΙδοη 5 οπθ οἳ ροββῖρ]ο οοοπττεησθ, 

σΏΙοἩ γεί ν]] ποῦ α[θοῦ ἴλο οοηπβεαθησθ. ΄ ΤΠοθ αροᾶοςίβ 1β 

ραῦ {π {19 ΙπᾷΙσα{άνθ, α5 αἰπαρ]γ οοπάΙδ]οηα], ν/η]]α {1ο Ῥτοίθεῖβ 

16 πιατκοᾶ Ὦγ ἴμο ορίαξνο α5 απ β5βαπιθᾶᾷ Ῥροββίριμ{γ’. ἨΜαᾶν. 
6196, ῬὭστα, 1 (0). Οἱ. Ῥε]ουν ντ 16 1. 97. 21. οἰκονο- 

μοῦντα μισθοφορεῖν, ΄{ο τεοεῖτθ 8β65 {οτ πιαπαρίηρ’. α. 5 2Τ1, 
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8, Ότ {ο π5ο οἳ {θ αοοαςα{1γό6 {ος {1ο ἀαξῖνο 5ο τω ποίθ 
οπ Ἠίοτ, τ 8 Ἱ. 260 τοῖς ἰδιώταις ἔξεστιν ὅποι ἂν βούλωνται 

| πορεύεσθαι μηδὲν φοβουμένους, απᾶ οἳ, Ογτ. τι 1, 1 ἔξεστιν 

:ὑμῖν λαβόντας ὅπλα---ἐμβαίνειν. 28. καὶ πολύν γε µισθόν, 
᾿Σρηᾷ απιρ]θ αγ {οο᾽, 4ὖοτο 1. 16, Ηίετ. ντ 8. 24, Φέροι 
'ἄν, “Ίο ποα]ᾶ θασπ’. θε 6Σ. Ἡ. παραλαβων, /5αοσεθᾶῖηπρ 
το ἔλο πιαπασοπιοπί οἳ’. Ἠσε]]οῃ. τῃ 1, 18 ἃς παρέλαβε πόλεις 
 διεφύλαττεν αὐτῷ, Απὶςέ. Ἐοε]. 107 παραλαβεῖν τῆς πόλεωε τὰ 

| πράγματα (αἀπιϊπϊείγαπᾶαπι διιεείρεγθ τεπι ϱ.), 10. 466 παρα- 

΄λαβοῦσαι τῆς πόλεως τὰς ἡνία». 25. τελεῖν ὅσα δεῖ, 'ἴο 

;4ο αἲ] ἐἶναί 15 πθοθβδατγ’. περιουσίαν, “. εατρ]ας’, 

| 6δ. Ἱ. 27. οἶκος δὲ δή, ’ τὸ εἱηπσα]αο Ῥατήοιίας, βίο εείατω 

. οοπἰπποίαρ δὲ δὴ Ιΐζα Ῥοπιπίας Ῥοβῦ Ῥτοποππεῃ αλᾳποᾶ (τει 

ΏΟΠΙΘΗ) τοὶ Ῥατοπ]απα, απὀ Ἠοο ρομββίπιαπι εἴἴειτο γιάραπ{ατ”. 

.ΚΙοί2 αἆ Ώοτατ. ἄσ ραγιϊοιτίς, Ῥ. 98δ. ὅπερ οἰκία, ΄ ρτοοϊεε]γ 
19 β4π1θ {ἐλῖης α5 α ἀπε]]πσ-Ποπβο”, πο ἀποι]πσ-ηοαβδθ απᾷ 
ἩΟ ΙΠΟΣΘ’, 28. ὅσα τις κέκτηται, /δ]] Ἡθ Ὠα5 αοφα]τος ”, 

"εβ] Ἠ]5 Ῥοβερββίοπ5’, Βο Βολμποαϊᾶοτ, Βομοπ]], Ῥιπάοτί, Βααρρθ 
πο οπςθ 5. ΤΠθ οοπΊΊηοη χρβᾶῖησ ἐκέκτητο ποπ]ᾶ ππεαΠ 

«πη]ιαΐ Ὦθ οποθ Ῥοββοςςθᾶ Ὀτέ Ώπς ποπ ρασεθᾶ υη(μ). 90, καὶ 
εἰ μηδ ἐν τῇ αὐτῇ πόλει εἴη τῷ κεκτηµένῳ, ΄ετεη 1ξ {]ιεγ εΠοτ]ᾶ 
'ποῦ Ὀο 1π πθ βαπιο ἀοπι]σῖ]θ α5 {1θ ρτορτϊθίος’. Έοχ ἴμθ ἀαίϊνο 
"βίος τῇ αὐτῇ 5εο ἄ. 8 186 απᾶ ο. ΒγπιΡοβ. Υπ 956 κἂν μὴ ἐν τῇ 
᾽αὐτῇ πόλει ᾖ τῷ ἐραστῇῃ, Ἠοτ. 18 Ῥοεῦ. Υ. 467 ἑπυέιωπι φιιΐ εεγυαξ, 
Μάεπι [αεί οσοἰα επέί. 

᾿.. 66. Ι. 84. καὶ πολλούς γε] Ῥοο η. οη ]. 10. ἔνιοι, 5ο. 
κέκτηνται. 9τ. μεντᾶνξ μέντοι ἄν. ὃδ. τούτον, 
Ξο, τοῦ τοὺς ἐχθροὺς αὔξειν. 

Επ. Ἱ. 40. ὅτι, «1 αξ]ς {πο αᾳπεβοὮ, Ώθοατβδο πο ἀθοιᾶσᾶ 
{λαῦ  πιαπ)ς Ἀοτβθ πιοαπύ αἲ] Ἠΐ5 Ῥοβρρβεῖοης’. Ο8, Οστ. νι δ, 

20 οἱ δ' Αἰγύπτιοι, ἔφη, πώς εἰσι τεταγµένοι; ὅτι εἶπας κτλ., 

10, 1ν ὅ, 11, Ἐ]αΐο ἆθ τερ. 1 }Ρ. 945 Α. 42. Ὑγε] τορἰτίοῖγο 

εαῖ Ἰθαςῦ”, 495. εἴ τι, Ἰ.ᾳ. ὅ τι, ω]αίευετ: 8ο εἰφιίᾷ [οτ 

φιϊᾶφ ιά ἵπι Τιδή1Π. 4ὔ. σὺ δ᾽ ἔοικας] ἴ]ο αἀγοετεαί]νο δὲ 
1η τορ]ες τιαχ]ς5 απ οὐ]θσοίίοη. τὰ ἑκάστῳ ὠφέλιμα] α. 6 
1856. 47. πάνυ μὲν οὖν, ΄πο ἁοποί”, 'ορταϊπ]φ’. ΤΠίς απᾷ 

'πάνυ Ύε, καὶ πάνυ Ύε, 16 ἴῑθ ΟΟΠΙΠΙΟΠ {0ΓΠ1Β Ἄπεᾷ 45 βίτοηᾳ 
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α/Ἠγπηβίϊνος η ΑΠΡΠΕΥ, 66 π. οη Ἠίθτοι 21 ]. 122. δέ 

γε] 198 ρασῖσο]ες πηθη αβεά ἵπ οοπ πακ{ίοη. οἳ ϱ, βἰαίοπαθηί, 
85 Ἠσχθ, β61Υ9 {ο οοπηρ]είθ ος επ{οτορ 16; Ὑ επ πβεᾷ ὮΥ 8, βθοοπᾶ 

ΒΡΘΕΚΟΘΣ 1Ώ ΤΘΡΒΡΟΠΒΕΘ, {Ἠ6γ χο πβεᾷ ἵπ ἰα]ίπα εχοερίοη ἴο ος 

φοχτθοβίηπρ Ὑγλαῦ 16 βαῖά ὮΥ ιο Ῥτογίοιβ ΒΡΘΗΙΟΣ, ζημίαν 
μάλλον ἡἢ χρήματα, ΄α ἨὨπίβαποθ ταίὮοι {Παπ Ῥατί οἳ Ἠή8 Ῥχο- 
Ῥοτίγ’. Το γοτᾷ χρήματα απᾶᾷ πηοῦ κτήματα ΒΘ6ΠΊ8 Το Ῥθ 

πδοᾶ ΙπίθηΙοπαΙΙγ : πο {οτπιο; ἀεποίθς πγθα]ζὮ ος Ῥτοροτίγ 

ψ/Ἡ]ο]Ὦ γοα ο8Ώ πβθ απᾶ 6ΠΊοΥ ἀϊταοῦγ, πη]ο]ι ἆοθρβ σοι ἀῑτεσί 

βοτνίοθ; ἴ]θ Ιαΐΐ6χ τηθτε]γ «Ῥοββεββίοης’. Ο8, Απὶρίοῦ. Ἠπεῦ. 1 6 

ξ Τ τὸ πλουτεῖν ἐστὶν ἐν τῷ χρῆσθαι μᾶλλον ἤ ἐν τῷ κεκτῆσθαι" 

καὶ γὰρ ἡ ἐνέργειά ἐστι τῶν τοιούτων καὶ ἡ χρῆσις πλοῦτος, 18905.. 

8 Ὥσπιοη, 6 28 πειρῶ τὸν πλοῦτον χρήματα καὶ κτήµατα 

κατασκευάζειν' ἔστι δὲ χρήματα μὲν τοῖς ἀπολαύειν ἐπισταμένοις, 

κτήµατα δὲ τοῖς κτᾶσθαι δυναµένοις: Τοα]θβ αρ. Β{οΡ. Ἐ]οτῖ]ος. οἱ. 

1Π Ῥ. 218 ο. Μαϊπεκο: διὸ καὶ οἱ ἀρχαῖοι ἔλεγον οὐκ ἀηδώς' 

ἔφασαν γὰρ ἐκεῖνοι τῶν ἀνθρώπων οὓς μὲν χρήματα ἔχειν οὓς δὲ 

κτήµατα' οὓς μὲν γὰρ χρῆσθαι τοῖς ὑπάρχουσιν οὓς δὲ µόνον κε- 

κτῆσθαι οὔτε ἑαυτοῖς οὔτε ἄλλοις µεταδιδόνταξ καὶ προϊεμένους. 

58. Ἱ. 49. κἂν ἄρα γέ τις ἵππον κτλ., ’ πα]] απᾶ 6αΡΡΟΒΘΙ 

8 ΤηΒΏ ὮΏάγβ 8 ἨοΥβθ απᾶ ἆοθβ ποῦ Ίκηούγ Ἠοπ {ο ππαηαρο 16, Ῥαῦ, 

{αΐ15 οϐἳ 16 απᾶ σαἱβ Ἠατί, ἶ5 ἴπο Ἠοχβο ποῦ Ῥτορθχίγ {ο Ἠϊπι 

κἀν...γε ἵ5 {ΟΥ καὶ ἐάν γε, 889 Ἡ. ΟΠ Ἱ. 10. 60. καταπίπτων] 
Απαδ. τα 9, 19 οἱ ἐφ᾽ ἵππων κρέµανται φοβούμενοι οὐχ ἡμᾶς µόνον. 

ἀλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖν. 62. εἴπερ--Ύε, 4 μαπάοφιίᾶεπε, 

«βἶπορθ), ΄ΙπαβπΙποἩ ας’. τὰ χρήματα ἐστὶν ἀγαθόν] Οµ 

{1ο ππδο οἳ πο ΡτοᾶΙοαίϊίτο αἆ]θοοίίνο ἴπ ἴπο ποιος 

βἵησπ]ατ, πεη {πο εαρ]θοίς, υλθί]ου τηββσα]Ίπο, {επηΙπῖηθ ΟΥ’ 

ηΘΙἴ6Υ, 6ΧΡΤ6β5 {Πο ϱοποτα] ποῖῖοΏ, 5εο 61Η, ἄγ. δ 981. Οἱ. 

Έτ, Ἐ]οοίν. 109ὔ μῶρον μὲν αἱ γυναῖκες, Ἡετο. Ε. 1. 1295 αἱ 
μεταβολαὶ λυπηρόν, Ῥ]αῦ. Ῥαχιπεη. Ῥ. 200 Α ταῦτα δὴ ἀδύνατον 

ἐφάνη, Βορ]]ςέ. Ῥ. 2ὔ3 Ἡ τά Ύε δύο ἀδύνατον εὑρέθη. 

ϐ ᾖδ. οὐδέ-γε, «πο ΠΠΟΥΘ᾽, 'απᾶᾷ ἵπ {Πθ 68Π1Θ πα ποῦ”. 
64. ὥστε ζημιοῦσθαι ἐργαζόμενος, ΄80ο 85 {ο Ίο5ο Ὁγ 158 οτ]{]- 
ναζῖομ”. 6θ. µέντοι, ΄αβδιτεᾶ]γ’.  ἀντὶ τοῦ τρέφειν] 
6141 ποίοθ, δ 262, 1. ὅτ. πεινῆν παρασκευάζει, 5ο. αὐτόν, 

ε[ιαἰε αἱ ἱπορία υἱοξις Ἰαῦογεί, ' πι8Κ6Β Ἠϊπα βίαχνθ”, ’Ὀτίπρς Ἠίπα, 
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{ο ναπ”, ἴἶιο ορ]θοξ ΙπβηΙμνα, . 6 960. ΄ Ο6. ν 8 15 1. 70, Ε]αὔ. 

ἆρ τορ. 111 ο. 14 ρ. 40ὔ 6 ἄμεινον τὸ παρασκευάζειν τὸν βίον 

᾿᾽αὐτῷ μηδὲν δεῖσθαι νυστάζοντος δικαστοῦ, Χει. 49 το οᾳπεβίτί 

απ 1, ὃ ἣν ἐπίστηται τὸ πεινῆν παρασκευάξειν μετ ἐρημίας 

γίγνεσθαι τῷ πώλῳ, Απο. Ῥομδο, 8 ο, 2 Ῥ. 199τ» 13 

'τὰς τοιαύτας τέχνας ὅσαι τὸ σώμα παρασκευάζουσι χεῖρον 

᾿διακεῖσθαι βαναύσους καλοῦμεν, Μεΐθον. 1 ο. ὃ Ρ. 8413 19 τὸ 
"γίγνεσθαι τὴν ἀλέαν ἱκανή ἐστι παρασκευάζειν καὶ ἡ τοῦ 

ἡλίου φορὰ µόνον. 

69. 1. ὄθ. 1ο τεροϊίοη οἳ {ο ποπΏ (προβάτοις) Ἰηβίθαᾶ 
οἳ {1ο πβο οἳ {]ιθ Ῥτοποιπ οἳ τοίθτεποθ (αὐτοῖς) 18 ϱα1ἱᾶ Ὦγ Ῥεϊςίς 
{ο ὃθ α πιατ]ς οἳ ́ Χοπορλοπίεα εἰπιρ]σϊίαφ). Ο8, Ῥε]ου 1. 107. 

60, οὐδὲ τὰ πρόβατα κτλ., πθ οΥ68 απ{ᾶθτη οἳ [αομ]{αἴ6β 
Ώβ5οηῦ, “πο πιοτθ ποπ]ᾶ εΊιθερ Ὃο ρτοροτίγ {ο ΠΠ}”, οὐδὲ 

ΞΤθ-ᾳπἱάσπι ἵπ 165 β6Π5Θ οἱ οἴῖαπι πο; οἳ, Ἠϊετ, Π. 916, 

'8τ4. Έοτ πο ἔοτπι οἳ {πο βοηύθοποθ ἘτοιίοηρασὮἃ ΟΟΠΙΡΔ8ΤΕΒ 

Ῥ]αῦ, Ἐ]αεᾶ. Ῥ. 08 6: οὐκοῦν καὶ ἡ σωφροσύνη,--ἂρ᾽ οὐ τούτοις 

µόνοις προσήκει τοῖς µάλιστα τοῦ σώματος ὀλιγωροῦσί τε καὶ ἐν 

᾿Φιλοσοφίᾳ ζῶσιν; 

61. οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ, ΄ πο, 1 ἆο ποῦ ἐλῖπ]ς έ1ιογ ποπ]ά”. 
Ο0ὔβαυνο ἴ]ιο ἀπῄετεπορ Ῥοίπεετ {56 οὔκουν, πΏΙοὮ 15 8 βἴτοης 

ποσα νο, ΑΠᾶ {πρ οὐκοῦ», ἐίαφια, ογᾷο, ἵπ Ἱ. 68, νΏῖοἩ ὨαβΒ πο 

΄ηεραῦϊνο 10106. 62. χρήματα, ΄ΤεΟΚΟΠ 35 Ῥτορεχίγ); Ρ16- 

ἀῑοκίο αοοπςα{]γο α{ἴοτ ἠγεῖ, . ὃ 166. Τπ ιο {ο]οψίπσ Βεπ- 
ἴοπορ οὐ πιαδί Ῥο {ακαη ο1οβεΙ7 πηΙίΏ χρήµαταξξ΄ πο Ῥτοροτίγ’. 
οὕτως, Βο. ταῦτα ἔχει, “1ῦ 15 85 7ο Ραγ’, ’]αδί β0’. 606. ἄρα, 
Ἰ]α1νο, ΄ πο”, «16 αΏρεατς {παί”. 

8 10. Ἱ. 06. ταὐτὰ ---ὄντα, “ αἰὔποαπρ] ἴἨΠογ ατθ ἐ]ιθ β4Π16’, 

ᾱ, δ 21η, δ. 67. ὥσπερ γε, ΄ 45 {οχ Ιηβίαποθ᾽. 608. 

ἀξίως λόγον, Ἰ.ᾳ. ἀξιολόγως, “1η ἃ ΠΙΔΏΠΘΣ ποτίἩ πιοπ{Ιοπῖηρ”, 

«Εαϊτ]γ”. 69. οὐδὲν μᾶλλον ἡἢ ἄχρηστοι λίθοι βοἵ]. εἶσι, «Ἀτθ 
πο Ῥοίδες (παπι πδε]εδ ρεῦβρ]οβ’. ΟΕ, ἆο τοᾶῖθ, τν 46 ἀργυρίτιδος 
κρατήσαντες τί ἂν μᾶλλον η λίθοις ἔχοιεν χρῆσθαι; 

51Ιι. 1.Τ0. εἰ μὴ ἀποδιδοῖτό γε, ΄ πη]οβς Ιπᾶρεᾶ ο ποχο {ο 
8ε]1 ἔποπι). Αοοοτᾶΐπῃ {ο Οοῦεί Ν. 1,. Ρ. 647 πωλεῖνΞΞ υεπᾶϊἰίατο, 
εἴο οἵξεσ {οΣ βαθ’; ἀποδίδοσθαιξυεπᾶεγε, «ἴο Επᾶ α ρατοΏαςετ’. 
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ΤΙ. χρήματα, 6ο. εἰσι. Τδ. αὐτοῖς, !{λοπιβε]νοβ’, ος {οΥ ταν ἳ 
αὐλοῖ.  ᾖἨΤ4. ὁμολογουμένως, ’ οοηβΙς(οη{]γ’. Τδ. χ' 
Ῥτορτθββθς’. Τθ. μὴ πωλούμενοι, ’ 1 {αγ ο πού πο]ᾶ”. 
ᾱ. 5 2868, 4. Ῥ]πίατοηα απἆ Ἰαΐοι ἩΤΙ{ΘΙΡ πδθ μὴ πι ἴ]θ Ραχ- | 

ὠσϊρ]ε 6Υεη Ἰνηοτθ πο οοπᾶ1δοπ 18 οχρτεβεοᾶ, Ῥαῦ ἐ1]ς 18 οοπίτασγ | 
{ο {πθ πδασο οἱ οἰαρββῖοα] τεσῖς, ττ. οὐδὲν χρήσιμοι, ο | 

πο π5ο αἲ α11’. ᾱ. δ 160, 2, ποίο οι Ἠίας, Π. 191, τ20. Οἱ. 11 
αἀγοτρῖα] πδο οἳ πι) οι Ισ 9οο π. {ο Οἷο, οτ. Ῥ. Ῥίαπο, 

6τ1 ]. 24, απᾶ οἳ {ιο Ἐπσ]ϊδ] «ποιρ]ιῦ ) {ος «πού αἲ αἲ]”. | 

612. . το. ἡν ἐπίστηταί γε πωλεῖν, «765, 1{ Ἠθ (1119 οπποες) 
Κπον Πού {ο βα]]’. Οµπ πρ οπιἱββίοη οἳ πο Ιπάεβπίέθ εαρ]θοῦ 
ϱ6ο . 8 154, ὃ ποίο 1 (0). 80. πρὸς (1.9. ἀντιλαμβάνων) ᾿ 
τοῦτο ᾧ μὴ ἐπίσταιτο χρῆσθαι, ΄ἶηπ οχοΏαηρο {ος βοπιεηῖπς 
πυμΙοὮ Ἡθ ἀῑᾷ ποῦ Ίου Ἠουγ ἴο πβθ). Οἱ, Μεπαπᾶετ αρ. Ζεποῦ. 

π 19 (1. 214 οἆ. Μεϊη.) εἰ τὸ µεσόγειον ἀναβάντες οἱ ἔμποροι 
ἑκόμιζον ἅλας ἀνθ) ὧν τοὺς οἰκέτας ἐλάμβανον, ὅθεν καὶ ὁ Κωμικός 

φησι 
Θρᾷξ εὐγενὴς εἶ πρὸς ἅλας ἠγορασμένος. | 

ΤἩ9 ο]ά τοαάἶπῃ πρὸς τοῦτον ὃς μὴ ἐπ. π. "ο ἃ 1Π8Ώ Ψ1ο ἀῑᾶ ποῦ 

ΠΟΥ Ἠού {ο ππβΚθ πδο οἳ 15), (ποαρἩ ροοᾶ ἄτοε] (56 Ἠετοᾶ. 

πχ 80, Απὶςί. ΑοἩ. Τ99), ἄοοθν ποῦ πιακθ ποοᾷ 66η5ο. Όπ {16 
ἀββΙπι]]αἰθοᾷ ορία(ίνο ἐπίσταιτο 599 , δ 2855, 1. 81. 

οὐδέ, πιε-φιῖᾶεπι, ποῦ 6Υγεη’. 89. λέγειν ἔοικας, υἱάεγίς 
εἰφπίίεατε. 8 

6 18. Ἱ. 86. καὶ σὺ δέ κτλ., 'απᾶ (ποῦ οπ]γ 1 αϐ) τοι : 
β]δο”. ΤΊἨ656 ΡατίϊοΙος ατο {γοαπθΠ/ίΙΥ βο οοπιρἰπεᾶ ἵπ Χεπο- 

ῬΠοηἨ : πο καὶ Ώα5 118 τοροί ἔοτοθ 88 ΑΠ επιρῃα(ίο οορα]α, απᾶ 

ἐλθ δὲ πιαχ]ςβ {ιο Ῥθυβοη ΟΥ βοἰῖοη ο νἩΙοὮ 1ΐ 15 εαρ]οϊπεᾶ ας 

5οοοπᾶ οη]γ ἵπ ἹπιροτίαποῬ {ο ἴπο ϱαρ]εοῦ οἳ ἴ]πο τιαῖη οἶατβο, 

απᾶ ἶνας οοσββΙοπα]]γ 1π οοπἰταςί ος απ{(Ποβῖς {ο ἴλαῦ εα0]θοῦ. 

ΤΠοΥ ατθ Γοαπᾷ οοσββίοπα]]γ εΥεη Ίπ ἴμο ἱταρίο Ῥοείβ, ποὐπηή{Ἡ- 

βἰαπάΐηρ {]θ αββογίΙοη οἳ οτ]θῖος οἳ {ιο Ῥογβοπίαη βολοο] {ο {πο 

οοπίταχγ. οὕτω συνομολογεῖν] Τ19 οὕτω παιβέ ταίαχ {9 {πο 

οἶααξο υΏίοἩ Ππιπαθᾶ1α{ε]γ {ο]1ουγς, ΥΙΣ. ἀφ᾽ ὧν--- εἶναι, ππ]θβς γη] 

Οοῦεΐ Ῥ. ὄτ πνο Ιηβεγί λέγων Ῥε[οτο ἀφ ὧν, απᾶ πια]θ οὕτω τοῖος 

(ο Ψαξ Ῥχθοθᾶθβ, ὅτι οὐδὲ τὸ ἀργύριόν ἐστι χρήμαίᾶ. Οοῦοί 

οπιραχθ ο. 17 8 11 ἵπ νἰπαϊοβίίοη οἳ ἔ]ο τοαᾶίπᾳ γηήοῖι 1 
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βασσος{ς, 80. χρήματα εἶναι] Τ1ο 5αΏ]αοί {ο εἶναι ἵ5 ἴο 

ἀπιρ]ϊθᾶ απἑοοεᾶεπὲ οἱ 6ο τε]αινθ οἶαπςο ἀφ᾽ ὧν---τις δύναται. 

87. Χχρῷτο, ιἱεγείιγ. Έοχ ἴλο οπηἱβείοΏ οἳ οὕτω Ὀθίοχθ ὥστε 

οἳ, Ῥεῖου 1. 97, 107. ὥστε... κάκιον...ἔχοι, ἑία μέ Ρεῖιιδ 

-β6 Ἰιαῦεαὶ. . 8 πι οἳ. Ῥεῖου και Ἱ, οἳ ἂν αὐτῶν ἄριστα 

τὸ σώμα ἔχωσι, ΟΥτ. 1 6, 18 ἀναδέχομαι...... τὰ σώματα 

ἄριστα ἔχοντας (τοὺς στρατιώτας) παρασκευάσει», Μετα. τι 12, 

1 ἰδιωτικῶς...... τὸ σώμα ἔχεις, ΠΠ 18, 1 τὸ σῶμα κάκιον 

᾿ἔχοντι. Κάκιον παὶρΏέ 8ἶξο Ὄο {αχκοη 5 ἴμο αἀ]θοβνο, οξ, 

ἨΠρρ. Τ, ὃ τὰ σώματα οὐ χείρω ἔχοντες, ΟΥΧ. 1 1, 16 τὰ σώματα 

οὐδὲν ἡμῶν χείρονα ἔχετε πΊιοτο Ἡούθυος Ὠἱπᾶοτὲ ποπ]ᾶ τεδᾶ 

χεῖρον. Έοχ {ο αἰἰταοξίοη οὗ ἔλο 111α11γ9 οἵ οοη5θοπ{]νο 

οἶσαςο Ἰπίο ἐῑθ Ῥτοίαδίς οξ. 4ὔοτθ Ἱ. 81, απᾶ βεο Ώοπα]άροι 

ἄτ, ρ. 694 (4). οἷον, υεγὺΐ οαιίδα, “ΡΑΥ᾽, “1ος θχαπηρ]ο”. 

88. διὰ ταύτην, ΄Ώεσοβαςθ οἵ Ἠεγ”. τὸ σῶμα] α. 8 100, 1. 

Έουτ {ἶιθ 4Ώ8ΡΊΟΥ8 κάκιον µὲν---κάκιον δέ, 566 Ίπᾶες {ο Ἠϊθτο 

Ῥ. 111. 90, ἔτι, 51”, ΄ αηγ ]1οηρεγ”. 91. εἰ µή πέρ 

γε...φήσομεν, ποὶ δὲ Γονΐε, ’ ππ]θΒς ἱπάεεὰ γπθ 819 {ο 547 ανθ, 

15 πιαςέ Ὀθ 5ο εἶπορ 1ΐ5 ποῦ Ῥαΐπς βο Ἱπρ]ας απ αὐβατααψ. Οἱ. 

ο, νπδ 1Τ]. 98, Ατὶςί. Ναὸ. 1188 {, 

πώς γάρ; εἰ µή πἐρ γ᾿ ἅμα 

αὐτὴ γένοιτ᾽ ἂν γραῦς τε καὶ νέα γυνή} 

απᾶ πζποτῦ γε Τ8ί5ύ. 629 

οἷσι πιστὸν οὐδὲν εἰ µή περ λύκῳ κεχηνότι. 

τὸν ὑοσκύαμον καλούμενον, /ἴλποθ εο-οα]]οᾷ Ἠεποαπο”, ΣΣ. 
-αεφμίαπιε, οη9 οἳ {ο [απα]]γ οἳ Φοἴαπασεας, “πἱραβηαᾶθ᾽, π]ο 
οοηίαἶπς Βΐθεπ Ἰαπᾶς, αἲ] Ἱετραοθοας Ρ]απίς; αἲ] ατθ Ῥοϊδοποτβ 

απᾶ παχοο(Ι68. 92. ὑφ οὗ...παραπλῆγες γίγνονται] ὑπὸ 

18 αςοᾷ ας α[ίοτ α Ῥαδδίνο τετΏ {ο ἀοποίῖο ἰμο ασοπηῦ. Θε6ο ΗΑ. 

δ 808 απᾶ ορ. ΤΙ 87. Τ]Πο ποτᾶ παραπλῆγες (παραπλὴξ) ἆοεε 
ποῦ οοσἩχ ϱἸςεγ]ετο 1π Χθη. 08. αὐτὸν ἶ5 Ρ]οοπαρφίῖο, 

Ῥαΐ ἐ]ιαῦ 15 πο ΤΘ8ΡΟΏΠ πἩΓ πα ΟοΏαύ πο ϱ]οτα]ᾶ οπα1ὁ 16, Ο8, 

ὃ, 101. 89, ὅ, 8 Ἱ. 14. 

ξ14, Ἱ. 94. μὲν δή] Τ]6ςο Ῥατίϊο]θς αγθ οἳ {τοααθηέ ο6οσ- 
χρηος 1π ο]οβῖπς α βἰαίεπιεπό οΥ ἀἰρπιϊρεῖησ ο δα0]θοί, α5 1π ἴμα 

Ῥηχαβο - ταῦτα μὲν δὴ ταῦτα αηΏᾶ ταῦτα μὲν δἠ ταῦτα «80 

1ηποἩ ει {ον {]ιαῦ᾽, ΑοβοἈσ]ας Ῥχοπι, Ύ. 600, Β6ο Ιπᾶ. ἴο 
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Ἠ]ετο Ρ. 122. ΤΠο9 µέν ἵ5 αςαα]]γ {ο]]ογγθᾶ Ὦγ 158 οογτοἸαίϊνο - 
δέ, 5ο {παῦ 16 16 {1ο δή πΠΙοἩ 861ΥΘ68 ο οοππθοῦ πηζι ἐ]ιο 
Ῥτοσθᾶϊηπᾳσ βοηίθηοθ, 9δ. οὕτω πόρρω ἀπωθείσθω κτλ., 
ε1οῦ Ἠϊπα Ῥαΐό ΠΙΟΠΕΥ ΒΟο Τ8Υ ΝΑΤ (οί οἳ οοηβ]ἀεταξίοη) {ιοί 15 
βΊια]] ποῦ 6Υοη Ῥο (οοαπ{θᾷ αβ) Ρτοροτίγ’, 1.6. '16ῦ 16 Ὦθ εχο]αᾷθᾶ 

ἔτοπι Ἠϊ5 τοοκοπ]ηρ’. ἈῬτοιίθηβρασὮ ἰταπε]αίος ὮΥ ατφεπέωπι... 

ἴοπφε αὐἰοείαι, ἰα]ῖηςσ ἀπωθείσθω ἴοτ 1ο ταϊἀᾶ]ο; Βίτατσ ἴαῑκθβ 

1 858 Ῥαββῖνθ, απιουεαί 56, αὐκίί; Ῥαῦ 16 15 Ῥοΐΐοτ {ο {αῑθ τις 

85 ἴπο οαὈ]αοῦ. 96. οἱ δὲ φίλοι--τί φήσομεν αὐτοὺς 
εἶναι;:] α Τ6ΙΥ ΟΟΠΊΙΠΙΟΏ απαοο]αίποη 16 {λαῦ οἳ α Ῥοτίοά Ὀθ- 

ρίηπῖης πΙἩ πο ποπιϊπα[ῖνθ απᾶ Ῥραββίηρ αξετπατᾶς οὖο6ς 

1ο αποίἩθγ 0856: {ο Ὦο τοσαίατ, ἴλῖς βοηύεπορ ΑΠοτπ]ᾶ Ίανθ 

ταη {παρ τ--οἱ δὲ φίλοι, τί εἰσίν οχ τί δοκοῦσιν ἡμῖν εἶναι; ϱἳ, 

Ηίοτο 1 ϐ 1. 9Τ6 ὥσπερ οἱ ἀθληταί, οὐχ ὅταν ἰδιωτῶν γένων- 
Ται κρείττους, τοῦτ) αὐτοὺς εὐφραίνει, 1Ὀ. σι 16 Ἱ. 514 ὥσπερ 

ἵππος, εἰ ἀγαθὸς μὲν εἴη φοβερὸς δὲ μὴ ἀνήκεστόν τι ποιήσῃ, χαλε- 

πώς ἄν τις αὐτὸν ἀποκτείναι διὰ τὴν ἀρετήν. 97. ἀπ αὐτῶν] 

βο0 Ἡ. οἨ ]. 108. 99. Χρήματα, 6ο. φήσομεν αὐτοὺς εἶναι. 
καὶ---γε] 4Ώογο 1. 16 η. 100. ἤν---γε, ἔπι οεγίε οἱ, ! 1 οπ]γ’. 

ξ1δ. 1. 102. καὶ οἱ ἐχθροί γε, ΄απᾶ πού οη]γ ϱο Ῥαῦ 6ΥοἩ 
οπεηιθΒ. ἄρα ἵπ 165 Π]αί]νο β6εΠ5ο. 1089. ἀπὸ τῶν 
ἐχθρῶν ὠφελεῖσθαι, “{ο ἀθχῖτο Ῥαπθβέ {ποπ ΟΠθ9 ΘΠΘΠΙΙΘΑ’. 
Ὑπὸ οοπ]ᾶ οπ]γ Ῥο αβοᾷ {ο ἀεποίο {ιο Ῥοποεβοῖα] ΑβεποΥ οχοτἰθᾶ 

1η α ἀἶτοοί ππβηπθς, ΟΡ. ΟΥ. 1 1, 3 χαλεπώτεραί εἶσιν αἱ 

ἀγέλαι πᾶσι τοῖς ἀλλοφύλοις ἢ τοῖς ἄρχουσί τε καὶ ὠφελομένοις 

ἀπ᾿ αὐτῶν. ἈῬ]αίατολ ας α, πθαζῖξθ οη ἴπο βαρ]θσί πῶς ἄν τις 
ὑπ) ἐχθρῶν ὠφελοῖτο, πι πγη]οἸι Ὦς χεἴθΥΒ {ο {θ Ῥτθβεπέ Ῥ8ββ8Ρο: 

δοκεῖ µοι κατ᾽ ἄλλα περὶ ἐχθρῶν τῷ πολιτικῷ διεσκέφθαι προσ- 

ἤκειν καὶ τοῦ Ξενοφώντος ἀκηκοέναι μὴ παρέργως εἰπόντος, ὅτι τοῦ 

νοῦν ἔχοντός ἐστι καὶ ἀπὸ τῶν ἐχθρών ὠφελεῖσθαι. Οἱ, αἶδο ἂο 
απθ1ό, Ῥ. 196 ὡς γὰρ Ξενοφών φησι, τοὺς οἰκονομικοὺς καὶ ἀπὸ τῶν 

Φίλων ὀνίνασθαι καὶ ἀπὸ τῶν ἐχθρών, οὕτως κτλ. 106. οἶκο- 

νόµου ἐστὶν ἀγαθοῦ] ρεῃ. οἳ ἴπο ᾳπα11{γ, 6ε1ξ5 618,8. α. 8. 
169, 1. 107. Χρῆσθαι ὥστε] οἩ ἴπο οπ]βδίοη Οἱ οὕτως 
οἳ. 4Ώοτο Ἱ. 97. ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν] ο. ποίθ {ο Ἰ. 9. 
109. ἰσχυρότατά ΎὙε, Τεοίο Όέγο, πιαασίπιε Ὁθγο, “768, πιοβί 
ἀεοϊάθᾶ]γ᾽. Οτ {πο πιεαπῖπρ οἳ ἰσχυρῶς, πΏϊοὮ οοττοςροπᾶς {ο 



-ᾱ τ] ΙΛΟΤΕΡΦ 97 

{πο Ἐχοαπο] Γογῖ, 6606 Ἡ. ἴο Ἠίοτ. Ἱ. 167. Ἰ οεαπποῦ Απᾶ απγ 
οἶλοαι Ιπείαποο οἳ 158 πβο Ιπ 4η αἰΠγπηβ/ῖτο τερ]γ. 

Αοοοχάϊπᾳ {ο ΟοΡεΐ {]εχο 15 Ἠετο α οοηβιᾶοταῦ]ο ραρ 1π ἴπο 
ἐεχί. Βοοτβΐεβ αΏοπ]ᾶ οσρ]αῖη 1π ἴ]θ Ἰοβύ Ῥοτίίοιπ Ἠοπ οπθ 
1ΙΔΥ ἀετῖνο Ῥεποβί {τοπι οπθ” οπεπαθΒ; 16 18 ποῦ οπ]γ ἵη 
πηβ]ΐηρ παν Ἡπροη έλατα {λαί νο ΤΟΥ ἄο Βο, 110. καὶ 
γὰρ δή, εἰεπίπι ἑαπι, παπι εἰίαπι {απα, ' Το ἴλο Γαοῦ 18): οἳ, ΟΥΥ. 
ντι ὅ, 11. ὅσοι μὲν--ὅσοι δέ] 1. 89. 111. ἰδιωτών, 
ερτϊγαίθ Ῥ6ΙΒΟΠΒ) )(τυράννω». Ἀθ9 Π. οη Ἠῖοτ, Ἱ. 9, ἀπὸ 
πολέμον] 1. 105 η. 113. τνράννων, 5ο. οἶκοι. 

516. Ἱ. 119. ἀλλὰ γάρ, εεᾷ ἄε Ίιαςο γε πί]ίῖ αἄᾶας, δαἲίς 
επίπι εἰοι, ' Ὁπῦ εποαρ] οἱ 0], {οχ οἱο. τὰ μὲν )( ἐκεῖνο δέ. 
Οπ ἴ]ο πβο οἳ ἐῑπο ατ{]ο]ο {ος Αα ἀεπιοπβίταίνθ Ῥχοποτπ, 560 6] 
ξ444δα,α.ξδ1489.1. 114. ἐκεῖνο τοίοι5 ο π]ιαῦ {ο]]οπς. 

Ο1. Ἠτον. 1. 96, 607. 116. ἀφορμάς, ΄ΠιΘΔΏΒ {ο αἰατῦ προπ 
(ὁρμάω)”, «τθβοπτοῬβδ’: ἨεποῬ 16 ἵ6 πβοᾷ ΄ ἄθ οπιπίραβ τεῦαβ 
απατατα ορο α]ϊ]ᾳπϊᾶ ο[{1οοτο 11ο6ἳ, αἲ 1π Μαπι, π Τ, 11 

ἐργῶν ἀφορμήῆ, Ῥεεωπῖία αἄ ορι8 διδοἰρίεπᾶάιπι πεςθξ- 

φατία”) “οαρῖία] ἴο σαττΥ οἩ α Ῥπβίποθββ). ἘὔπνΕΒ 8 Ἴοο. 1Τὲ 15 

σεπετα]]γ πβοά πΙζποαῦ {6 ατίο]θ, οβρεοϊα]Ιγ πει 16 {ο]]ονς 

{9 τετΏς διδόναι, λαμβάνει», παρέχειν. ἐργαζόμενοι, αὐρο], 
«Ὦγ οχετήηᾳ {μαπακε]τες’. Ο1. εείῖρ. τν 22 τῷ σώματι ἐργά- 

ζεσθαι. 117. ταῦτα ποιεῖν, ’ {ο ἄο 5ο’, 1.6. αὔξειν τοὺς 
οἴκους. 119. οὔσας] α. 5 260. τὰς ἐπιστήμας 
εἶλποῖσ αἰα ηπιθηϊβ’, ., δ 141 ποίο 2. ἄλλο τι ή] α. 5269, 
8. Βεθ Ἰπᾷ. {ο Ἠ[ετο Ρ. 116 ϱ. ν. 

191. τὰ κτήµατα Ἰ.ᾳ. αἱ ἀφορμαὶ Ἱ. 116. Τταπε]αί: 

εΠιεῖτ {α]εηίς ατθ ποῦ Ῥτοροετίγ ΑΏΥ ΠΠΟΥΘ {Ώαη {λαῖχ ϱᾳοοᾷς απᾶ 
ομα{{εῖςδ), πού ΄ἐλΠεῖτ Κποπ]οᾶμο 15 {ο ἔλαπι ποἰ]ας Ῥτοροχίγ 
ΏΟΣ Ῥοββεβρίοπ), 85 1 {ο τοπᾶίηᾳ γγθχθ κτήματα. 

ξ 17. Ἱ. 124. καὶ πάνυ εὐπατριδῶν ἐνίων Ὑε, “50119 αἲ 
1εαϱῦ οἳ ἔπετα τερπῖεᾶ {ο ο οἳ ᾳπῖίο ἴπο Ἠϊρ]οξί ταη]ς’. Αά 

Α{ΠΕΠΑ Ίπ {1ο ο]άση ἤτωθε ἐ]ο Ῥρορα]αδίοη πας ἀῑνίᾶθά Ιπίο {]ια 
εὐπατρίδαι, "ιο ποῦ]εΒ’, ἴ]ιθ γεωμόροι ος Ῥοπχρθοίθ οἶαδ αππᾶ 

πια]] Ἰαπᾶθᾶ Ῥτορείείοσς, Απᾶ {ο δημιουργοί ος «αγίῖβαης’. 
Ἐνίων 18 ροπειπεᾶᾷ Ὦγ περὶ ἴο Ὦο τορθαίθᾶ ἔτοπα {ο Ῥτενίοις 
βεηίεηοο, 126. οἳς---, τοὺς μὲν-- τοὺς δέ] Οπ {πο ρατ{ῖ- 
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11π9 αΡΡοβ1{1οη Ιπαίοαᾶ οἳ α Ῥαχ{ ήτο ροπ] το 560 Τπᾶεςσ {ο 
Ἠ[ον, ρ. 1115 απᾶ οἳ, Ώαπι. ἆθ οοΥ. Ῥ. 948 πόλεις Ἑλληνίδας 

ᾷς μὲν ἀναιρών, εἰς ἃς δὲ τοὺς Φυγάδας κατάγων. 

196. τοὺς μὲν καὶ πολεμικὰς- τοὺς δὲ καὶ εἰρηνικάς] 
ΤἩΘγΘ 3ΥΘ 80 ΠΙΘΗΥ ΙΠδίαησθς οἱ {1ο 19ο οἳ ἴμο ουτη]α(]γθ καὶ ἵπ ρατ{- 

νο ΡΗΓΑΦΘ8 38 ὁ μὲν καὶ--ό δὲ καὶ έ]ιαί, αἰ{λιοιρΏ Ἠθγθ {πο Πγβύ καὶ 18 

οπαϊεθᾶ ἵπ Ἑ, 61ο ά απόϊπθ απᾶ τηαηγ δα Ώβοφαρηί θά 16198, Ιΐ6ς θά1δου5 98 

ἜτοϊίοηραςὮ απᾶ Βααργο {ο]]ονίης Ἠοτί]αίπ Οὖς. ὁπ Ἠἱδί. ϱΥ. 9,16, Ἠαγθ 

χθδίοτοᾶ 16 {ο {πο {εχί,. ΟΜ. Ἠοῖ]. ΤΥ 1, 1ὔ θῆραι αἱ μὲν καὶ ἐν περιειργµέ- 

νοις παραδείσοις, αἱ δὲ καὶ ἐν ἀναπεπταμένοις τόποις πάγκαλαι, Χθῃ. ΑπΠΕὈ. 

ΤΥ 1, 14 τὰ µέν τι καὶ μαχόμενοι τὰ δὲ καὶ ἀναπαυόμενοι (ΥἨθγ6, ἨΟΥΘΥΕΣ, 

Αγπο]ᾶ Ἠτς οπα!ζς {1θ ΓΟΓΠΊΘΥ καὶ απᾶ Ἐε]άσηία ιο Ἰαέίου 41ο), ΟγΤορ. 

τ 6, ὃ: 9, 171 11 ὃ, 67: ν 4, δ; Υτ] 1, 29, ἆθ 16 εαιιεδίτί 1, 15: Όθοοῦ. 

14,4. 

198. δι’ αὐτὸ τοῦτο ὅτι κτλ., «{οχ ἴπο βἴπαρ]θ ΤΘΔΡΟἨΒ {λαῦ 
ΏπθΥ Ὦατο πο παββίοβ {ο 1ηα]κθ {ηθπῃ γγοχ]ς”. 

6 18. Ἱ. 190. καὶ πώς; ΄υαῖ, Ῥταγ, Ἠού οὔπ {1ο Ῥο βαϊᾶ 
{0 απο πο πιββίθις)) «καὶ πώς οῬιοϊοπΙς {θτο ϱδῦ εἵ οοἩ- 

ἰγαᾶιορηϊς᾽, Ῥοιβοηῃ αἆ Ἐν, Ἐποεηϊββ, . 19189. Βεθ η. ἴο 
Ἠ[οτ. 1. 6. 181. εὐχόμενοι...ἔπειτα κωλύονται, «π αρῖζο 
οἳ αἱ] {αῖτ πς]οθβ {ο Ὦο ἨαΡΡΥ...απᾶ 0λοαῖν ἀθβῖτο {ο ἄο π]αί 

116Υ π]] σεῦ ροοᾷ 1ποπῃ, {πογ ατο α[ζοτ Αα] Ῥτονοπίθᾶ ἔτοπι βο 

ἀοἵηπαᾳ Ὦγ {λαῖχ τ]οιβ’. "Έπειτα, ἵαπιεπ, 18 οξίοη 8ο ιβθᾶ {ο 
χηβχῖς απ απϊ(Ώορβῖς Ῥούπθοη {πο Ῥρατβοῖρίθ απᾶ {1ο τοτο. 
Μαᾶν. τ. Βγηῦ. 8 115 8. 192. ἔχοιεν] αββ1πι1]αοᾷ 

ορία{τθ, 599 8Ώοτε 1. 868. 194. καὶ τίνες δή; «Ῥαῖ, ΡΙαΥ, 
ν/Ἡλο 810 πθβο Ιπν]βῖρ]ο τα]οχβ οἳ ἐ]ιαῖτβ ὃ 

6 19. Ἱ. 157. καὶ πάνυ φανεροί, τοι τνΙβῖρ]ο Ιπᾶρθᾶ”. 
ΤἩρ καὶ 5 οἴζοπ αβεᾷᾶ {ο οπιρ]ηαβῖσο αἄτετος οἱ Ιπέθπαϊ{γ, πετ 
Ῥχθβχοᾶ {ο {Ἠθπι, 45 κάρτα, λίη», µάλα, μάλιστα, σφόδρα, οἳ. ΟΥν. 
1 1, 1 καὶ ταχὺ πάµπαν», Ἠ]ετ. Ἱ. 267. καὶ ὅτι πονηρότατοί 
Υ εἰσὶν οὐδὲ σὲ λανθάνουσιν, ΄απᾶ γοα ἆο πού αἶίπας {α1 {ο 

Ῥοτοείτο {ια {αγ απο {1θ ταιγ ποχρί τη]ειΒ’. Το Ῥεγβοπα] 

ξοχ {πο ἵπαρογεοπα] οοπβίτποίῖοη, πγΠπῖο]ι γγου]ᾶ Ὦο ὅτι πονηρότα- 
τοί εἶσιν οὐδὲ σὲ λανθάνει: οἳ. Μοαπι. τή ὄ, 24 λανθάνεις µε--- 
ὅτι---λέγει». 198. εἴπερ......γε; Βεο π. οη 1 8 ]. 69. 
πονηρίαγν...εἶναι...νοµίζεις, ΄Ῥο]ίοτο {ο Ῥο α τος’. ἸὙεΐδκο απά 

ΒοἩποαϊᾶςς που]ᾶ τοβᾷ πονηρά». 
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620. Ἱ. 141. προσποιούµεναι ἡδοναὶ εἶναι, ΄ρτείεπάϊπᾳ {ο 
Ῥο ᾳοᾶάἆσφββος οἳ, 4πθεπβ οἳ, Ρ]6αβιχθ’. κυβεῖαι, ΄ ἀἴοθ- 

Ῥ]αγιηρ’, «ραπιρ]πᾳ’. Θθο ἀπ] απᾶ Ἐοποτβ 1 οἱ λε 

ἄτεε]ια απζ Ἐοπιαπε, Ἐπρ. Ττ. ϱ. 210 {. 142. ἀνωφελεῖς--- 
ὁμιλίαι, /’{πὶνο]οας βοοϊείγ’. ἀνωφελεῖς ἵπ 165 οτάπατγ 
Αὐο 5εη5θ, «Ἠατα]), «ρτο]αᾶϊοῖα]’. Οἱ. Μετα. 1τ θ, 4 ἀφεκτέον 
καὶ τούτου" ἀνωφελὴς γὰρ ἂν εἴη τῷ χρωµένῳ, Ἠε]. 1 ἴ, ο 

ἀναμνήσθητε ὡς ἀλγειωὸν καὶ ἀνωφελὲς ἤδη ἐστι. προϊόντος 

6 τοῦ χρόνον, /1π Ῥχουθββ οἳ πῃο”. 1489. αὐτοῖς τοῖς ἑξαπα- 
τηθεῖσι, ΄{ο ἐλαῖχ ἄαρθς {Ππεπιβε]γοῬ’. καταφανεῖς γίγνονται 
ὅτι] ὧλοθ ρετβοπα] οοπβἰίταοἰΙοπ αραῖη {οχ ἴμθ ΙΠΠΡΟΙΒΟΠΕΙ 

Ά5 ἵπ 1. 197, 5οο . δ 280 ποίο 1. 144. λῦπαι ἄρα ἦσαν, 
ἑαξίος α]ἱ {Ἠαγ ατθ Τοα]1Υ Ῥαϊηβ’. ΤΗΠϊΙ5 π5ο οἳ ἄρα πΙἩ ραςέ 

{θηςθς απᾶ ρατΏοτ]αχ]γ ο Ιπιροτίθοῦ οἳ εἰμὶ {ο 6κρτοβς ἴπο 
{οοἩπρ {λαί {πο εἰαίο οἳ {ιο οα5ο {5 ἀϊΙογοπί ἔγοπα Ο1Σ απΠ{θ0θ- 
ἀ4εηπί πούθίοη οἳ 16 18 τετ Γαπαῖ]αχ 1π ΑτίβζοΡβαπθΒ απᾶ Ῥ]αΐο. 
146. περιπεπεµµέναι, ΕΤΟΠΙ περιπέσσω, ογιβία οὐάμσο, {ο 

Ῥαχκο Ἠατᾶ α]ὶ οτετ’, ΏθπορῬ ἄεσοτο, δρεσίοδιιπι αἰϊφιϊᾶ γεᾶᾶο, “1ο 

οταβί ος ϱ]ο88 οτεΓ’, Ατὶ5ύ,. Ῥ]αῦ. 159 ὀνόματι περιπέττουσι 

τὴν πονηρία», Ῥ]8{ο Ἰ6σρ. κ Ῥ. 886 Ὦ λόγοισι...ταῦτα εὖ πως ἐς 

τὸ πιθανὸν περιπεπεµµένα. 119 οἷᾶ τοαᾶίπρ Ῥοΐοτο η αἶε]κα 

Ψ/88 περιπεπλεγµέναι. διακωλύουσιν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὠφε- 
λίμων ἔργων, ’ρτεγεπί {Ώοατα τοπ (οηρασίης 1π) πβοία] οασπρ8ᾶ- 

Ώοπβ᾽: Ογτορ. τα ὃ, 61 τὰς ψυχὰς ἀπὸ τῶν αἰσχρών κωλύειν. 

146. κρατοῦσαι, αὈέ ἐπιρετίμπι αἀερίας δι. Όϊοστο παπβέ 
Ώαγτο Ὀθεη ἐήπ]ΐηρ οἳ {Πῖ5 Ῥαβδασο π]θη Ἡθ πχοίθ ἆθ ος, 1 96 

υοζιρίαίες, δαπάϊβείπιαο ἄοπιῖπας, πιαἰογὶς ρατγίί απίπιοε α 

υἴγίωίε ἀείογαιιεπέ εἰ, ἀοϊογαπι οωπι αἀπιουεπέιγ ασε, Ῥταείετ 
πιοᾶιπι Ρἱετίφιιο επἰογγεπέ. 

521. Ἱ. 147. . ἐργάζεσθαι μὲν κτλ.] Τ1θ μὲν ἄοθρβ πού ϱ0Σ- 

χοβροπᾶᾷ {ο ἀλλὰ καὶ Ὀπέ {ο ὅμως δέ, “α]λοαρ]---γεί πθγθτί]θ- 

10). 148. καὶ πάνυ σφοδρῶς πρὸς τὸ ἐργάζεσθαι ἔχουσι, 
{816 ΥΕΣΥ θθχπεςί]γ ἀἱβροβεᾶ {ο οχοτί ἐπεπιδεῖνος’. 048,9, Τ]. 47 
ἀμελώς ἔχοντα πρὸς τὸ μηχανᾶσθαι χρήματα, 19, 16 πρὸς τὸ 
Φιλοκερδεῖς εἶναι μετρίως ἔχουσιν, Ἠε]]. τι 4, ὅ ἀθύμως 

ἔχοντας πρὸς τὸ µάχεσθαι, Μοτη. π 6, 84 εὐνοϊκῶς ἔχεια πρὸς 

αὐτόν. Όπ {πο πβο οἳ ἔχει δι αἄγοχὈ 999 Ιπᾶες {ο Ἠίοτο Ρ. 
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1205, απᾶᾷ οἩη πο οπιρ]ηφείζῖηπρ καὶ Ὀθίοτο πάνυ η. ἴο Ἱ. 197. 
149. μηχανάσθαι προσόδους, {ο οοπ{αῖνο (ΠιθΏΒ οἳ χαϊθίπρ) 
απ 1Ποοπιθ’. ΟΕ. 2, Τ]Ἱ. 47 ἀμελῶς ἔχοντα πρὸς τὸ μηχανᾶσθαι 

χρήματα, Όγτ, 1 6, 10 μηχανᾶσθαι προσόδου πόρον. ΤἩθ 

Ῥ]ατα] πρόσοδοι ἵδ πιοτθ οἱίοη τβοᾶ ἔΊαπ {πο βἱπρα]ατ ἵπ {ΠΒ 
Β6Π56, 160, τοὺς οἴκους κατατρίβουσι, “Γγ]ζοι αγταγ ἐ]λαῖτγ 
(αθβροοί1νε) ῬτοροατΙθβ’, « βᾳπαπᾶςεΥ ἐλμαῖχ ϱαΏρίαποθ᾽. ΟΕ, Πίου. 

χι ϐ 1. Π8Ί ἀπὸ πολλών οἴκων δαπάνας ποιούµενος 1.Θ. 6 Ππιι]{ο γε 

γο ]απιίατί. 161. ἁἀμηχανίαις συνέχονται, ἐπορία ϱγε- 
ππέιχ, Ἰαὐογαπέ, ' ατθ {τοαρ]θᾶ, ἀῑδίτοβροᾶ, {οΥ πγαπῦ οἳ ΙΗΘΑΏΡ”, 

πο γοτῦ συνέχειν 15 ΟΠΊΥ πβοᾶ ἵπ ἴμο Ῥαββῖνθ Ἱπ {Πίβ Φ6Π86 ὮΥ 

οἸαβδείος] πτ]θευς: Ἠετοᾶ. ΥΙ 15, ὅ ἡμῖν γε κρέσσον τὴν µέλλουσαν δουληΐην 

ὑπομεῖναι...μᾶλλον ἡ τῇ παρεούσῃ συνέχεσθαι, Ῥ]αΐο ἼΠε8οεῦ. Ρ. 619 Α 

ἀνιάτοις νοσήµασι συνεχόµενος, Βορ]ϊθῦ,. Ῥ. 9ὔ0 Ὦ πάσῃ συνεχόµεθα 

ἀπορίᾳ, Ας. Ἐσσ]θΒ. 1096 ἑνὶ γὰρ ἑυνέχεσθαι κρεῖττον ἢ δνοῖν κακοῖν, 

Τπιογᾶ. ΤΙ 98 ἐπὶ πολὺ τῷ αὐτῷ πόνῳ ἐυνεχόµενοε, 1Ι 49, ὅ τῇ δίΨῃ 

ἁπαύστῳ ξυνεχόµενοε, ΑΘΔΟΠ. Ῥτοπῃ. Ύ. 669 τοιοῖσδε πάσας εὐφρόνας ὄνει- 

ρασιν ξυνειχόµην, Ἐν. Ἠετας]. 654 φροντίς τις ᾖλθ᾽ οἰκεῖος, ᾗ συν- 

εσχόµην, Ὥειη. ἆ9 {, Ἱ. δ 17 οἷἵοις κακοῖς καὶ πράγµασι συνεσχόµην, 

18ο060Υ. Ῥ]]Πρ. Ῥ. 84 συνέχεσθαι τοῖς κακοῖς τοῖς διὰ τὸν πόλεμον γιγνοµένοις. 

ΧοποΡρμοπ 15{οπᾶ ο{ αδίης Ῥ]αχα]δ οί αὈβίταοῦ πΟυΠΒ Ίο ἁμηχανίαι 

ἵπ α οοποτεῖθ 56Π56. Τηι8 πο Ηπά ἀγνωμοσύναι ΑΠΕΝ. ΤΙ ὄ,θ, ἀθυμίαι Μετη. 

1ν 9, 17, ἀναγκαὶ ΑπαῦὈ. ΤνΥ ὅ, 15, Μοπι. 1 1, 11, ἀπορίαι ΑΠ. 111 1, 26, 

ἀφορίαι Ὑεοῦ. 1Υ. 9 ἀπῦὈ., γεωργίαι ΟΥ1. ΣΥ δ, 19, δουλεῖαι ΟΥ}. Υ1 1, 2ὔ ἀπο., 

ἐπιμέλειαι Ὑοοῦ. 111 16, Ἠίογο Ἱ. 660 Ἱ. 710, ἔρωτες ἸἼθιη. 1 9, 99, ἡλικίαι 

Ἠσ]]. ντ 1, ὅ, θάνατοι Ύθη. ΧΙΙ 18, ΑΡΟΒ. 1 ὃ7, µεγέθη Ύεη. 1ΥΎ 1, ῥῶμαι 

ΤΠΙ 8, 19, ὑποψίαι Λη. ΤΙ ὄὅ, Ἱ, φλναρίαι Λη. 1 8, 18, φόβοι ΛῃΠ. ΙΥ 1, 29. Βε8 

πΙΥ Ἡ. ΟΠ Οἱ6, ἆθ οῇ. 1 δ 78 Ἱ. δ. 80 Τ8οογβί68, {ο οοΏίΘΠΙΡΟΤΑΣΥ οἳ 

ΧαποβΏοΏ, 11868 ἀλήθειαι ἀπορίαι δυνάµεις ἔνδειαι εὐπορίαι εὐτυχίαι πενίαι 

Φθόνοι. Λάά ἀπειροκαλίαι ΟΨΤ. 1 1 8, εὐθυμίαι 1 144 11. 

620. Ἱ. 1562. καὶ οὗτοι, “{μθβο αἱς5ο”, 1] ἴΊιοβο ταοπ{]οποᾶ 

4Όοτο ]. 196. Οπ {πο ρατ νο ΑΡΡΟΒΙΔΙΟΠ οὗτοι...οἱ μέν...οἱ δέ 

5θθ η, οἩ Ἱ. 126. 

108. δεσποτῶν] 'ἱπορέο Ἠ]ο Ἰορίέαχ δεσποτών’, 9.59 ὙΓοἶκκο, 'βοτῖρΒὶ 
1βΙδαχ δεσποινών’. ΤΠί8 απ{οχαπα{θ οοπ]θοίατθ 18 πἀορίθᾶ Ὦν Ἐοαῖείᾳ, 

Βομπεϊᾶον, ΏΙπᾶογξ απᾶ ο μθτβ. Τηοχο 19 Ρ]αΠ]γ, 45 Ῥτοϊίθηῦασ]ι ροϊπίΒ 

ου 6, 4η οΡΡΟΒΙΔΙΟΏ Ὦθίνγθθη δοῦλοι απΠᾶ δεσπόται, 8 ἵπ 8 18 1]. 150: πηοη 

{1ο παπηθς οἱ {1656 “πηαδίθυς ̓  Ἠμνθ ΏθεἨ ρίνθη 45 λιχνεῖαι, λαγνεῖαι 

είο., ἴΊι6υ ατθ α[γογγγατᾶς, Ἱ. 169, τοίογθᾷ ὗο 38 δέσποιναι (ὐἴαπάϊδείπιαε 

ἄοπιίπας Οἶο.). 10 18 Ἱπιροτίαπό 418ο ο οὔΏβοχνο {Παῦ Ῥμή]οάρπιας {πα 

Ῥαββδαρο οἳ 8 9{Ἡ Ῥοο] περὶ κακἰών καὶ τῶν ἀντικειμένων ἀρετῶν [6ᾷ. 

οοζζ]πᾳ 1860), πἼθτο Ίο ογἰᾶσπί]γ 18 τα[ουχίηᾳ {ο {θ ργθβοπῦ Ῥαδθαρο 
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οἳ Χαπορποῃ, Γομᾷ δεσπότας. Ἠ]ϊβ ποτᾷβ 416 καὶ δεσπότας ἔχειν τινας 

τὰς κωλυούσας κακίας καὶ πονηροτάτους, ἁργίαν ψυχῆς καὶ ἀμέλειαν καὶ 

κυβείαν καὶ καχοµιλίαν, καὶ τούτους ἐργαζομένους καὶ μηχανωµένους προσόδους, 

Κατατρίβοντας δὲ τοὺς οἴκους ἕνεκα τῆς τῶν δεσπότων λαγνείας καὶ λιχνείας καὶ 

οἰνοφλυγίας καὶ φιλοτιµέας, οἷς χρὴ µάχεσθαι μᾶλλον ἢ πολεµέοις. 

λιχνειών (λείχω), 'ᾳ]αἰίοηγ᾽, Έτ. ϱοιγπιαπᾶϊκε. ἘῬ]αΐο ορ. 
νπ Ρ. 619 Ὦ ἐδωδαῖς τε καὶ τοιούτων ἡδόναις τε καὶ λιχνείαις. 

164. λαγνειών, /]αςί’. οἰνοφλυγιών (οἶνος, φλύζεω, ΄ἴο Ῥοι] 
οπες}, / ἀταπ]κοππθββ’. Ἠοθδγοβίαβ οἰνοφλυγίαι µέθα; απᾶ 
οἰνόφλυξ' µέθυσοε, ὁ Κακεπίθυµος οἴνου, οἰνοφερής, πάροινο». 

Φιλοτιμιῶν τινων µώρων καὶ δαπανηρῶν, “Τοο]δ αηᾶ ταῖποας 
οσἰτανυαραποθ᾽, ΟΣ ΕΙΠΗΡΙΥ “οὐ]θσίδ οἳ απο 1ο). 

Ἠεβγολίιπβ Φελοτιμία. δωρεά. κενοδοξία. πλοῦτος. µεγαλοφροσύνη. 

Φιλοτιμία ΒΕΘΠ18 {ο 1ηθαπ ΄απιΏ{θ]οαβ ἀἱδρ]αγ”, Ιπνο]νίηρ “ρτοάἱσαμ(γ’. οἱ, 

Αοδοᾖ. αἀν. Κ{βδῖρῃ. δ 19 Ῥ. ὄ6δ τὰς πατρῴας οὐσίας εἰς τὴν πρὸς ὑμᾶς 

Φιλοτεμέαν ἀνηλωκότας, Ὠοθπι. ἄθ οο5. Ῥ. 813, 26 μηδεμιᾶς ὑπολείπεσθαι 

Φιλοτεµίας, α πω]ία αὐεσεεζανγ φἐέ{οἸΊθ, ᾳμαο Πέ φἸογίας οαδα ν γεἰρ. 

«εσεις αίφιθ ο0ΛΕΠΟΦΙί.. 

156. ἃ οὕτω χαλεπώς ἄρχει, ΄ π]ΙοἩ ραβδίοπβ οχοχοῖδο απο] 

οτπο] Επα7᾽. Τ1ο απἰεοθᾶεπύ βαΏείαπάνος Ῥοῖηρ αἲ] {επαϊπῖπο, 
αἳ εἸοα]ά Ἠαγο Ώδεη αβοεᾶ, Ῥαό 8 τε]αίΊνο 1π πο ποια {θΥ ΤΙΔΥ Ὦθ 
Ἄβοά {ο τοίθτ ο α Ώαπιροχ οἳ 1παπ]τιαίθο απἰοοθάςηίϐ, 6Υ6Π 
Ψλθη {π6Υ ατθ α]] πιαβοα]πθ ος {οπιϊπ]πθ. ΟΥΤ. ΙΧ ὃ, 2 ὁρῶν 
αὐτὸν κεκοσµηµένον καὶ ὀφθαλμών ὑπογραφῇ καὶ χρώματος ἐν- 

τρίψει καὶ Κόμαις προσθέτοις, ἃ δὴ νόµιµα ἦν ἐν Μήδοις, 189οΥ. 

Ῥαπαίμ. 217 αποἰοᾶᾷ Ὦγ Μαᾶν. αντ. Βσηί, 6 97. 166. ὧν 

ἂν ἐπικρατήσωσιν, ΄ ἩΠΟΠΙβοετες {Παγ εί Ιπίο ἐπαῖς Ῥοπογ”. 
16Τ. Φέρειν ἃ ἂν αὐτοὶ ἐργάσωνται κτλ., ΄ {ο Ὀσίηρ (88 8 ὑσίραἴε) 

πΏαίθυος {ποΥ ΤηΑΥ ραἶΏ ὉΥ ἐ]ιαῖτ ούΏ οχθτίίοηΏΒ απᾶ {ο βροπᾶ 16 
οἩἳ. ἐλαῖχ οπΏ ]αβίς). Οἵ, Ο5ι, ντι 1, 18 πολλὰ τελεῖν...εἰς 

μεγάλην ἀρχήν, Ἠ]Ιοατ. Ἱ. Τ64 εἰς τὸ δέον τελεῖσθαι. ὮἈ60 8ἱ8Ο π. 

οἩ Ἠ[στ. ]. 648. 100. αἴσθωνται ὄντας] «. 5 280. 101. 

ἀπολείπουσι τούτους γηράσκειν, ΄1εατο {ιο γἰοθῖπαβ {ο α πϊβεταδ]θ 

ἀοίασθ᾽. Τπο ΙπβπΙβνο 15 πβοᾶ {ο ἀεποῖο {πο αἶπα, Ἱπίθη{ ος 

616 αοἴοπ, Μαᾶν. τ. Βγηί, δ 148 ᾳ. ΟΕ. Απαζ. ν 2, 1 τὸ 
ἥμισυ τοῦ στρατεύματος κατέλιπε φυλάττειν τὸ στρατόπεδον, 
Ῥ]αΐ. Αγροὶ. Ῥ. 9 ἩἙ παρέχω ἐμαυτὸν ἐρωτᾶν 1.9. οορίαπι Γαοῖο 
πιο ἐπίετγοφαπάᾶί. 102. ἄλλοις- δούλοις χρῆσθαι, «{ο ἰτοαί 

᾿οἴλοις αξ βἶαΥθς5᾽, “5ο Της ΑἼατος οἳ οἶμοτς᾽. . 8 106. Βο 
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Ῥσπιρ. ΥΠ ὃ τοῖς σεµνοτάτοις θεοῖς φίλοις χρώμενος, Μετι. 11 
1, 12, Ψηειο ΚὔἨπου οὈβοχνεβ ἰ]αῦ χρῆσθαί τωι πιστῷ φίλῳ 18 

βα]ᾷ οἳ οπθ Ἠ]ιο Ἰαβ α {αἡμ{α] ἀτῖοπᾶ, Επᾶς αν Εεῖοπᾶ Γωμία], 

χρῆσθαί τωι ὡς πιστῷ φίλῳ οἳ οπθ γἩο ἐλίπ]ςς Ί6 Ίμας ο {αϊ ]ι[α] 

ἀτ]επᾶ, τοραχᾷς Ἠ]πι 88 ΡΙΟἩ. 

δ 25. Ἱ. 1085. πρὸς ταῦτα, 1.9. τὰς ἐπιθυμίας, “ασαϊπςι 

Έιθβο Κϊπᾶ οἱ ἐϊπρΒ᾽, ἈΒθθ αΏογο {ο ]. 166: Βολμποϊᾶετ τονᾶς 
πρὸς ταύτας. 

106. σὺν ὅπλοις, Ρεγ αγπια, ρε αγπιογιπε. 

Σὺν 18 ιδεᾷ οἵἳ {πῖηρς υγπίοἩ Ῥεῖοιρ {ο ος 41θ αὐέαο]ιοᾶ {ο α Ρ6ΥΣΟΠΕ, 

σθη ν/π]οἩ ο 15 {αγπςλεᾶ, εβδροοἰα]]γ ἵπ παλ ζατγ απᾶ πανα] θχρτθβδίοης, 

Ἠοπηςς Ἡ]. Υ 320 σὺν τεύχεσι πειρηθῆναι 1.6. «Τη Γ111 ΑΥγαοΓ, ΧΙ 886; ΧΤΙΙ 
Τ19 σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισιν µάρναντο, 0Ο. ΧΙ ὅ8 ἔφθης πεζὸς ἐων ἡ ἐγὼ σὺν 

νηέ, ΤΗΙ 05 ξὺν νηνσὶν ἐπὶ πόντον πλαζόµενοι, Ἠε]]. ΤΥ 8, 98 ἐκέλευσαν σὺν 

ταῖς δώδεκα ναυσὶν...περιπλεῖν, Ἠε]]. ΨΙΙ 1, 48 τοὺς βελτίστους σὺν τῷ πλήθει 

(.6. αϊμυανίε ϱΙεῦε) ἐξέβαλον, ΟΥΧ. ΥτΙΣ 7, 19 ἡ κτῆσις τών πιστών ἐστὶν 

οὐδαμώς σὺν τῇ βίᾳ ἀλλὰ μᾶλλον σὺν τῇ εὐεργεσίᾳ, Ώθοοῃ. ν 15 1. 64 

ασφαλέστερόν ἐστι σὺν τοῖς ὅπλοις τὴν τροφὴν µαστεύειν ἢ αὺν τοῖς γεωρ- 

γικοῖς ὀργάνοις, Ἱ. 67 ἐπὶ τοὺς πολεµίους σὺν ἀνθρώποις δεῖ ἰέναε. 

106. καταδουλούσθαι, ἴπ θεγυἑἑιίεπε 5ιιαηι γοᾶίφεγο. 

πολέµιοι μὲν οὖν] τοϊίοπῦαοι {κ]κο μὲν οὖν, {ο ίσο] Ὠἶν- 
ἀοτῖ που]ά τεἙᾶ γοῦν, ἵπ {ιο 86ΠΦΘ οἳ {πιπιο Όέχο, :ηΠΒΥ ταίἈογ”. Τε 

18 Ῥοῦζεν Ἰούογοθυ, 1 {Πήπῖς, ο αβδίρη Ἰογο 158 Ῥτγορθυ {0χ09 {0 μὲν 88 

Ἱηὐχοᾶποίπρ {1ο οἴααδο ἵη οοπ/{γαδύ {ο αἱ δὲ τοιαῦται δέσποιναι κτλ. Απιᾶ 6ο 

ἴπκο οὖν 35 οοηΜΙπμαίΊνος- 88 {87 35 ἐπαξ ρορς’. 

106. ἤδη, “οτο ΠΟΥ. καλοὶ κἀγαθοί] 99 {ο νι 19 
1. 68. 1607. πολλοὺς δή, “υετ/ τΙΒΗΥ᾽, ἠνάγκασαν, 
6ΟΦεγε βοἴετή. «. 8 206, 9. 108. σωφρονίσαντες, 1.9. διὰ 
κολάσεως σώφρονας ποιήσαντες, “ΤΥ Ὀτιηρίηςρ λεπτα {ο {ιοῖτ 

ΒΕΩΕΕΡ’, ' ολαβίοηῖηρ᾽, “οοπίτο]Ηπρ’. Οἱ. Ῥεπ. ο. Απὶείοᾳ. 
8 9 Ῥ. Τ98 τοὺς πονηροτάτου»...τὰς συμφορὰς σωφρονίζειν 

λέγουσι, Χεη. Ογχ. τα 1, 20 ἡ τοιαύτη ἧἦττα σωφρονίζειν 

ἱκανὴ δοκεῖ εἶναι ἀνθρώπους. ῥᾷον βιοτεύειν )ίκακῶς γηρά- 
σκειν, ἰγαπφιχέις υἴνετε, “Το Ἰειᾶ α οαἶππου Ἠ{ο”, «{ο Ἰϊνο ἵπ 
στοβίθτ οοπη{οτί’. 109. αἱ τοιαῦται] . 6 141 (3). 1Τ0. 
αἰκιζόμεναι --οὕποτε λήγουσιν, ΄ ΏΘΥεσ 08859 {ο Ἠαγῃςβ, Ῥ]αριο’. 
α. 6 279, 1. 1Τ1. ἔστ᾽ ἂν ἄρχωσιν, ΄ 85 Ίοηρ 45 616 {ου 
Ῥαγο {επι 1π ἐλαῖχ Ῥοψος”. Μεπη, 1 3, 18 οἶδα κἀκείνω σωφρο- 
νοῦντε, ἔστε Ῥωκράτει συνήστην, Απαῦ. τ ὃ, ὅ ἔστ᾽ ἐν τῇ πολεµίᾳ 
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εἶεν, ΤΠ 1, 19 ἔστε αἱ σπονδαὶ ἦσαν, Όντ. Ὑ 4, Ἱ ἔστε πάντες 

ἐναντίοι ἤλαυνον, ἐναντίος καὶ αὐτὸς ἦγε τὴν στρατιά», Τ ὄ, ϐ 
ἔστ᾽ ἂν πολεμίους δείσωσιν, ο το 64. αι 9 οὐδεὶς ἀπαγορεύει 

θεώµενος ἔστ᾽ ἄνπερ ἐπιδεικνύηται τὴν λαμπρότητα. 198 πβπα] 

χηραηίηρ 15 πηΙ]. 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ Ἡ 

ΣΤ Ἱαυε πο Τεαγ) 8αψς ΙΚγοῦωῖως “οἱ είπα ϱργευεπῖεᾶ ὃν ἴ]ιε 
εεᾶιιοίίοπι8 ο) ἴ]ιεδε ψγταππῖσαϊ πιβίγεδθε», αξ οι σαῖῖ ἴλιοπι, ΓΤΟΠε 

ὁπογεαφίπφ πι! Γογέπε; 1Ι ιοίθ]ι ἐιαγε[ογτο ἰο ἴδατπι Ίιοιυ Ι πια ἆο 

{ἐά. Ῥιέ Ῥεγ]αρ οι ἐπ] Ι απι τίο]ι εποιϱ]ι αἴγεαάμ᾽. 'Οπ 
ἐ7ιε οοπίγατη ̓  γερῖίεν δοογαίεθ “τίσ] αδ οι ατα, Ι πι] Φου 

ἀγε 190786 ο ἔ]ιαπι πη/δε[{, «]ιο Ίναυε πο α Ἱιμιάγεαί]ι ρατὶ οί 

Φοιγ εβἰαίο. 1 Ἴιαυε εποιιϱ]ν ο εαὐίς[/ πι ιὐαπίθ; 0ῇεγεαδ, 106Υ6 

Φου Γογέωπια ἐ]ιγίσθ αδ Ίαγᾳε αδ τὲ 5, οι ωοιῖᾶ εἰ ποὺ Ίιαυο 

εποτρ]ι ἴο Ίνεερ 1ρ 1οιγ Ροδἱ(ῖοπι απιᾷ {ο δαἴϊς[ι ἐ]ιο ἄεπιαπιζς τὲ ετι- 
ἑαΏῖδ προπι γομ. Του αγα οπιῖη α οοπδιπιεΥ, ποῖ α ργοᾶιισαη, αγιᾷ 8Οπι6 

Μἶπις ογ. οί]ιεγ γοι πια ὃο γεᾶισεᾶ ἰο Πεῖρῖεε Ῥουετίῇ, ἴπι ιο]εῖο]ι 
σαδε οι ωοι]ᾶ ποί Ίιαυε [γἱεπᾶς, αξ Ι ε]ιοιῖᾷ, ἴο Ἰιεῖρ γοιι οιέ οἱ 

Ίου ἀῑβισιϊτψ’. Αε]ιεᾶ Ὁνψ Κγοῦωῖιφ {ο ἐεαε]ι Ἰῖπι ἐ]ιο αγὲ οἱ 
πιαπαρύιϱ ]ΐς οδἰίαίε, δοσγαῖος γερ]ίεδ ἐ]ιαέ Ίιο ἄοεδ πιοξ ἶπποιο ]εζπι- 

φεἶ/ έΤιε ργἰπαῖρῖες ο) ἴ]να δοἴοποςο οἱ εοοποπι/, Όιέ Ίιε αἄνίςε Ἰυΐπι 

ἐο οοπβιζέ ργουϊᾶεπὲ απιᾶ (Πιγίγίή πιοπι οἱ Ὀιδίπεσ, ιο]ο Ίαυε 

5λοιῦπι επἐεγρτῖεο απιᾷ σαρασίίή ΓοΥ ἐπιρτουίΐπῃᾳ ἐ]ιεῖγ οιυπι Γογέιπ6ς. 

δι. Ι.1. ἐκ τούτων, ροδέ Ίιαεο, 'Ἀ[ίον 018”, “Ἡθτοαρομ”. 
ὧδέ πως, ’ ΕοπιοψΏαῦ 1η {π1β γα’, {ο {5 ο[θοῦ ᾽. 9. ΌἩἨ 

ἀλλὰ 1ω απῖοκ ΑΏΒΠΘΥΑ απᾶ οΏ]θοίίοηβ, Ί]κο ἘχοποὮ πιαίβ, 596 

η. ο Ἠ[στ. 1.42, 1. 059. 

ἁρκούντως: αν. {τοι Ῥγ. Ρα4. οἱ ἀρκεῖν. Ίο Ίπνο βογογα] θιιο]ι 
αἀνοετος ἵπ 9Πῖς ὑχθβίίδο ἀρεσκόντως ΧΙ 19; διαφερόντως ΧΧ ὅ; διε- 

σκεµµένως ΥΙΙ 18; διειληµμµμένως ΧΙ 2ὔ;λυσιτελούντως ΧΧ921:συνε- 

σκευασµένως ΧΙ 19: συντεταµένως, τεταγµένως ΥΙΙΙ ὃ, 6; ΧγΙΠΙ 4. 

Οίπο6υ8 {]αῦ οσσαγ οδοπ]οτο ἵη Χθη. 8106 ἀπονενοημένως, ἐπιστα- 

µένως, ἐρρωμένως, ἡδομένως, ἡμελημένως, θαρρούντως, λυσιτε- 

λούντως, µεμελετηκότως, πεπλασμένως, πεφυλαγμένως, σεσο- 

Φισμένως, ὑφειμένως. 

8. δοκῶ-- ἀκηκοέναι] . 6 194, ὃ. 



104 ΛΟΤΙΦ ΓΠ1 

- 4. ἐπειεικῶς τῶν τοιούτων ἐγκρατῆ, ΄ ἰο]οταβ]γ τββύος οἳ”, 
68019 {ο τοβὶςὺ βπο]Ὦ {Πήπρβ’, 

Οη ἐγκρατής, αὐδέίπεηδ, ΠΙΟ πέπιϊ ἐπάιῖροπς, οἳ. τς 11: Χτι 16, 
ΊἼθπῃ. 1 9, 1 ἀφροδισίων καὶ γαστρὺς ἐγκρατέστατος, ἵὈ. δ 8 ὕπνου, ἄφροδι- 

σίων ἐγκρατῆ εἶναι, ΟΥΤ. 1 2, 8 διδάσκουσι δὲ καὶ ἐγκρατεῖς εἶναι γαστρὺς 

καὶ ποτοῦ, 1Υ 1, 14 τῆς µεγίστης ἡδονῆς ἐγκρατῆ εἶναι, ἆθ τορ. Ἰμ8ο. 5, 14 

αἰδημονέστεροι καὶ ὧν δεῖ ἐγκρατέστεροι. 

6. ὅ τι ἂν ποιῶν αὔξοιμι, “γα Ἰ εΏοπ]ᾶ ἄο {ο Ιπογθββθ’. 
οὐκ ἄν µοι δοκώ κωλύεσθαι] Οπ ἂν απθοιραίοᾶ Ἡγροτραοκ]]γ 
ψη{Ὦ δοκῶ οἶμαι απιᾶ ἴπο Ἠ]χο 5οο ποίθ {ο Ο7γ. 1 υῖ 18 1. 917. 

π. ὧν σὺ δεσποινών καλεῖς] ο ἄοπῬιο αἰἰτασίίοη {οτ ἃς σὺ 
δἐεσποίνας καλεῖς, ποῦ {Ο0ς δεσποινῶν ἃς σὺ καλεῖς, 1.6. ἴῑιθ 

χο]α {το ἶ5 ἤτεῦ αἰίταοίθᾶ Ιπίο ἔπο ο85ο οἳ 198 απἰοσθᾶςσπέ τούτων 

Ἀπᾶ {πεη ἔηθ ῬτοάΙσαίε ποοπεα[Ίνο Ιπῖο ἴ]θ 85ο οἳ {πο το]αίῖτο 

ῬτοποαἨ, Μαᾶν. 6 105. ΟΕ. Ῥ]αῦ. Ἐπαεᾶτ. Ρ. 241 Ἐ οὐδ' ἥ ἐστέ 

που ἑτέρα ἐν ἑτέρῳ οὔσα ὧν ἡμεῖς νῦν ὄὅντων καλοῦμεν. 

8. ἀλλά, «ποπ. ᾖἔχεις, 59, συμβουλεύει», Ῥοΐε, 9. κατέ- 

γνωκας ἡμῶν ἱκαγῶς πλουτεῖν, ΄ Ώαγο γοα Ἰπᾶμεᾶ οἳ πβ αῖ νο 
81θ τίοἩ οποιρ]λϱ) Έος {1ο σεπ]{1νο απᾶ οὐ]οοί ΙπβπΙ1νθ αξίοςτ 

καταγιγνώσκω 5ε0 α. 8 1189, 2 ποῖθο. Ἐτιίορα]ας 15 ϱρεα]ᾶπρ ο 
Ἠπηβο]{ οπ]γ, αἰίᾗοαρΏ Το ετπρ]ογ8 ἔπο Ῥ]ατα], Ῥαέ Βοοταίθς, 

85  ῬϊεοῬ οἳ Ῥ]εαδαΏίτγ, αθοίς {ο Ῥε]ϊοτο {λαῦ Ίο 15 αρεαζίπα 

οἱ Ροῦ]: ἨσποῬ Ἡθ β47Β ]. 11 εἰ καὶ περὶ ἐμοῦ λέγει». 

καταγιγγώσκειν αἱρπίῃο (1) ἄεργε]επᾶεγε, απἰπιαᾶσεγέεγε, ἴπ 

αἴέᾳμο, "το ταπιβτ]ς, ποί]οθ’, ϱοπ. βοπιθύΠ/τπᾳ {ο οπ6”5 Ῥγο]ιᾶ[ορ, 95 Ώδ]ουν 

518, 1, 194, (9) επἰδέίπιαγε ἄε αἰἴίᾳιμο, δεπέ{γε, ' το ]αᾶσο φοπηθεζλίτπρ οἳ 

Ῥου5οπ”, πΙΤΏ ρε. οἳ ρ6Υ8. απά αοο. οἳ {πῖπρ οὗ Ρ6η. Ῥ6σς. απᾶ {ΠΠΗ., 5 ἵπ 

Ῥ]αῦ. Ἐπππαρι8 Ῥ. 19 Ὦ ἐμαυτοῦ...αὐτὸς κατέγνωκα μήποτ ἂν δυνατὺς 

Ὑενέσθαι...ἐγκωμιάσαι, ο. Όστ. νΙ 1, ὃἹ αὐτὸς ἐμαυτοῦ κατέγνων μὴ ἂν 

καρτερῆσαι, Της, ΙΙ 456, 1 οὐδείς πω ἑαυτοῦ καταγνοὺς μὴ περιέσεσθαι 
τῷ ἐπιβουλεύματι ἦλθεν ἐς τὸ δεινόν. 

10. προσδεῖσθαι χρημάτων, ΄ἴο Ἠατο ποθᾶ οἳ αἄά] ἑ]οηα] 
Ῥτοροσγ᾿. Οἱ, Μετα. τ2, 1: τα ὃ, 6: Βγταρ. τν 29 8.: ἨΙεν. 1γ ὃ. 

80. Ἱ. 11. οὔκουν οὐδέν] α. 8 288, 9. οὐδὲν αἄτ.Ξ-ποφιμα- 
αμαπι, “ποῦ αἲ α1]”, Ῥε]ουν 1. Τ7. 15. ἀλλ ἱκανῶς πλουτεῖν] 

Βοοταῦθβ ἄεβπος 6 τίο]Ἡ᾽ απᾶ ΄ ροογ” 1π Μετα. τΥ 2, 9: τοὺς μέν, 
οἶμαι, μὴ ἱκανὰ ἔχοντας εἰς ἃ δεῖ τελεῖν πένητας, τοὺς δὲ πλείω 

τῶν ἱκανῶν πλουσίους (καλῶ). 16. ἔστιν ὅτε καὶ πάνυ 
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οἰκτείρω σε ἐγώ, ’ἴποτο 8τθ πιος πΊθη Τ (ροοτ α5 1 απι) Ἠοθατ]γ 

ΡΙΙΥ γοα’. ἐστὶν ὅτεξξ ἐνίοτε. 

65. Ἱ. 17. ἀἂν...εὑρεῖν, ' ποτ]ᾶ [είο]ι.. 

Έου εὑρίσκειν ἴπ {Ἠθ 86Π56 ος γεζζέτπι ϱγαεδίαγε, φπαεδέιπι ϱγαεῦεγε, 

{ο Επᾶ α ῬαγοΏαβογ”, “Το ΘΗΥΏΠ ΤΠΟΠΕΥ’, "{ο Ὀτίηπς 1π᾽, οἳ. Ἠετοᾶ, 1 196 
ὃ ὕὅκως αὕτη εὑροῦσα πολλὸν χρυσίον πρηθείη, Χαπ. Ἠε]]. 1ΙΙ 4, 94 τὰ 

χρήματα εὗρε ἑβδομήκοντα τάλαντα, ο Ὑεοίίμ. ΤΥ 92ὔ ὅσον τὸ τέλος εὗρισκε 

(ὗ πόλις) τῶν ἀνδραπόδων, Ίβασι5 ἄθ Οἱτ. Ἡεγ. 6 ῦ οἰκίαν δισχιλίας εὑρί- 

σκουσαν, ἆθ Ἡαρη. Ἠσθγ. δ 49 χωρίον ὃ πλέον οὐκ ἂν εὕροι πεντή- 

κοντα µνών, Ῥο]γΏ. Χαχι 7, 19 τοῦ ἑλλιμενου εὑρίσκοντος ἑκατὸν 

µυριάδας δραχμών. ΤΗΙ8 Ἱιδαρο 15 {ο Ὦο ομτε[α]]γ ἀἰςάπσιιϊκμοᾶ {τοπι {πο 
Ῥ]γαβθ τοῦ εὑρίσκοντος ΟΥ εὑρόντος 6.5. η ΑεδοἩ. ο, ΤΙΠΒτοΟἩ. ο. 59 Ρ. 117, 

οὐδὲ τῆς ἀξίας ἕκαστον τῶν κτηµατων ἀπεδίδοτο ἀλλὰ τοῦ ἤδη εὑρίσκοντος 

ἀπεδίδοτο 1.6. τούτου ὃ εὕροι “αὖ {19 ῬτίοῬ πΠΙο ροί5 η ατί]ο]ε Γον {πε 

Ῥαγου”, 1.6, ἴον Ὑ]παῦ 16 νοι]ᾶ είοἩ, Χθπ. ἸΊοπι. ΤΙ ὅ, ὅ ὅταν τις οἰκέτην 

πονηρὺν πωλῇ καὶ ἀποδίδωται τοῦ εὑρόντος, 'ΤΠΙ8 86Π80 Ο{ εὑρίσκω, οχοθρύ 

π {ηθςο Κῑπά οἳ ῃΗΥΑ865, {8 {π Αξῑῑο αἰπιοςῦ οοπβπθᾶ {ο Ῥοοῦτγ (εὑρίσκειν 
κλέος, δόξαν, ἀρετὴν εἴο.). 866 Βιί]ποτίοτᾷ”5 π. {ο Ῥαῦτῖας νΙ 6. 

18. πωλούμενα, “1 οὔετοᾶ {οχ πα]. ΤΗϊ5 {οΥΠΙ6 {ο ρτο- 
[8515 {ο ἂν εὐρεῖν, . 8 226, 1. 20. καὶ τὰ ὄντα πάντα, 
Οπιπίπο οπιπία φιιαε πιϊ]ιέ θιπιέ; ἴπὶδ ἵρ ἴπο βαῬ]εοῦ οἳ εὑρεῖν. 

0οραεῦ Ν. Τ,. ϱ. ὄτ] ΡΙοροβθβ πθθᾷ]θβε] {ο τεβᾶ τὴν οἰκίαν καὶ 

τὰ ἔνοντα πάντα, ΄ΤΙΥ Ἠοῦιδο απᾶ αἱ] 15 οοπ/{οπ{β). Ἀεθ ΟΥ. 

1ΡΡ. πέντε μνᾶς] 1.6. ταίλος πποχθ έλαη 4-20, 8 ταῖπα Ῥεΐπς 
οη πνο]οηῦ ἴο «4. 19. δᾷ. 

«Ἔτοπι 015 16 ας Ῥευπ Ιη{ογτθᾶ ᾽, 8478 ῬοοσκἩ, «ἐλπαίῦ ρτῖορϐ ποτο 

οχίταοτά ΙπαχΙ]γ 1ου αἲ ΑίΠοηΠ8. 16 15, Ἀοπεγοτ, ονἰᾶοπέ ἐλαῦ Βοϊκταίες 

νπᾶ Ἠ]8 {απιῖ]γ οουα]ᾶ ποῦ Ἠανο Ἰϊνοᾶ προπ {116 Ῥγουθεάς οἳ 8ο βπια]] α 

Ργορθγ{γ; {οΥ, ἈΟοεΥογ πιἰβογαῦ]θ Ἠ]8 Ἠοιδθ τηαΥ Ἠανοθ Ῥθοεπ, 16 οπηποῦ Ὦθ 

"ἡπιαίοα αὖ 1655 {παπι ὃ πΙηα8 (500 ἀἆτασἨπιαβ), 8ο αυ οΥθη 1 {πο 

ατηϊέατθ 18 ποῦ {ακαοπ Ἰπίο οοηβ]ᾶετγαθίοα, ο τοςδύ οἳ Ἠἱ5 οβθοίς οἩ]γ 

αποιπέθᾶ {ο 2 πῖπας, απᾶ {16 1ποοπιθ {γοπα {Ἠθπῃ, αοοοτᾶἵης {ο {1ο 

υγ ΙΠΑΣΥ ταίθ οἳ Ἰπ{οτοςό, ἵνα οπ]γ 24 ἀτασμαβ, {ποσα υπο] 6 οοσ]ά 

ποῦ Ἠαγθ Ῥτονίάεᾶ Ῥαχ]ος {ου Ππηβο]ξ απᾶ Ἰἱ8 πν]{θ, πού 6ο πιθπ{ίοἩ {ιο 

ο{116υ πδυθβΣατ]θς οἳ 116 απᾶ {ο ταπαϊπζεπαποθ οἱ 5 {γαρ οπα]άταπ ). 

«ΒΠαΙ] νο {πεηῃ ιπᾶεγαπᾶ {ο εσρτθβεῖοπ ’ ρατο]μαςογ (ὠνητὴς) {ο 

Ὥθαῃ α Ίο5566 οἱ Ἠϊ8 Ῥγοροτίγ, απᾶ ὅ πιῖπας {ο ο {116 απηαα] τοηί ὃ 

Γ]]5 γγαγ οἳ αγοϊᾶἴτπᾳ {πο ἀ[ιοι]{γ ποπ] Ὦο έθ οας]εςῦ; Ὀιαό έἨο αποἰεηίς, 

9 {αΥ 5 1 ΠΠ ΑΓΑΥ6Θ, ΟΠΊΥ πδο ἴ]ιο πογᾶ ΄{ο Ὀιγ” (ὠνεῖσθαι) ἱπδθεαᾶ οἳ 

το 1εί᾽ 5 αρρ]ϊθᾶ {ο 1ο Ῥαθ]ο χθΥθηθς, {ιο Ιοῖπρ οἱ πο] σας 

οι] 5.19 οἳ πο ἆποςφ Ὠε]οπμρίτπρ {ο {πο βίαίο: {ου α Ίθαφβο οἳ {πο ]απά 

ο; ἴμο πγ]ιο]θ ΡΥΟΡΕΓΥΙΥ (οἶκος) οί απ Ιπαϊν]άαα] {ο 3 ἰοηαηέ, {ο εχρτγεβδἰοπ 
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μισθοῦν 8 δθοᾶ: απᾶ, ΠΙΟΥΘΟΥΟΣ, 8, Ίθαδθ οἳ 61ο Ὑ]οῖθ ῬτοροσίΥ ηθυος 

96618, 88 {1Υ 88 Τ αΠΠ 81γαΥθ, οχοθρύ 1π ἴ]θ 089 οἱ ουρΠαΠς’. 

ἐΤη αἀά1δίοη {ο 0118, {πο ἔοτέαπο οἳ Ἐτίορι]α 18 γα]αθᾶ αὖ πΊοχθ λκή, 

500 πηῖπαβ, ἵπ ἴἨΠθ ΒΑΙΠΘ 86Π86 5 {πας οἳ Βοκταίθς ἵ8 αὖ ὄὅ, ση] ἴ1θ 

τεπ]αΣΚ {Παῦ Ἡθ τεάποθᾶ Ἠ18 1ΠΘΑΠΒ, 38 ο ο ογοά πιαπ]ῇορπ6 βαοτ1ῇρβΒ, 

οπίοτίαϊποᾶ ριοςίς, {οαδίθᾶ απᾶ πιαϊηίαϊποα ΤΙΣΠΥ οΙΙπΘΠΒ, Καρί Ἠουβθβ, 
Ῥοχ{οτπηθᾶ ραΏ]ο Ἠθαχρί6ς5, απᾶ βαρ]οοίοά Ἠ(πιβο]ξ {ο οίῖθυ 6ΧΡΕΠΒΘΒ. 

Ὠρβίᾶςς {1ο πιαϊπθεπαποθ οἳ Ἠΐ8 {ο {πηρε Πίο, ψηὶ(Ἡ απ 1ποοπιθ ΟΙ 

8ὲ ἰα]οπίς, Ἡθ πγου]ᾶ Ἰανο Ώοσι απᾶοιῬρίθᾶ]γ αΌ]θ {ο αΏοτᾶ, Ῥαῦ πού πο 

ΟΠ]Υ α Ῥτορογίγ οἳ (λαῦ να]αθ. Ίο πιαβύ {Πογοίοτο ο]Ιουο {παῦ Χαπορποπ 

βίαίθᾷ ἴ]ο ν]οῖθ ρτοροτίγ οἳ Βοκταίθ αὖ οη1γ ὅ πηίπαβ, Ὀαί πο Ἠανθ 

θα ια] τὶρηύ {ο τε]οοῦ 5 {ο χοοθίγθ {δβίΙπιοπγ; {ος {πο Ἠϊδίοτγ οἳ ἴπο 

αποϊθηῦ ῬΠΙΙοβορΏθβ 15 5ο παϊχοᾶ νι {αθ]6Β {]ιαί οπθ βο]άοπι {πεβᾶβ 

Ἡροή Γαἶγ ρτουπᾶ ”. 

“Ῥιαϐ αθεαπιῖης Χοπορποπ”ϐ αοοοαπύ {ο ο οπ{Ιγο]σ οοττοοῦ, 16 πααςί Ὦθ 

{ποισΠ{ {λα ῦ {1 πποίπογ οἳ {9 γουΏς 8ΟΠ8 τηαἰηζαΙπεᾶ Ἠθγβε]{ απᾶ Ἠοχ. 
Όπο οπ]άτοι οἴθπον Ὦγ Ἠαν Ίαθοαν ος οαῦ οἳ Ἠθυ ἄομτγ, πο Ἰμαπῃ- 

ΡτΟΚΙ68, Ἠ]8 8οἩ, βαρροτίθᾶ ἨΙπιβο]ξ; απᾶ ε]αί ἴχιο ἀοπιθεθῖο ΘΟΟΠΟΠΙΥ {07 

ψγΠΙοὮ Βοκταίθς πγας 5ο οε]ορταζεᾶ, οοπβῖςύθᾶ ἵπ Καρρίηρ Ἠῖ9 {απαῖ]γ αἲ 

Ψοχχκ. Ἠθ τηαγ ἵη {λλαῦ ϱᾳφο, Ιπᾷεθᾶ, Ἠαγο Ἰϊνοᾶ προῃ Ἠ]8 24 ἄταομπιββ, 

{οσθίπου υηΙῦἩ 89Π16 αζά{ίοπα] οοπγΙοαθίοηΒ {γοπι Ἠϊβ Εγεπᾶβ; {ου ἨϊΙ 

ἨΘΕΟΘΒΡΑΥΥ ΘΧΡΕΠΒΕΒ ΊΓ6Υθ οχοθθᾶ{ησ]γ Απια]1 απᾶ πο οπθ οοι]ᾶ Ἠνο α5 Ἡθ 

ἀἷᾷ. Ἠε ΗἨγεᾶ Ίπ 1ο βὐτίοίθδύ 86Π86 προπ Ὀγοαά απᾶ νγαίον, οχοερῦ 6. 

Ἠθ πας οπ(ετίαϊπεα Ὦγ Ἠί5 {Γεηᾶβ; απᾶ {Πιαγαίοτθ Ὦς ΤΙΣ ἨαγΥθ Ώθεῃ. 

πηαςοἩ τε]οίοθᾶ, 35 Ἰθ 15 βαϊᾷ {ο Ἰανο Ὀθεῃ, οὐ αχ]ου Ὀοΐης 5ο]ᾶ αἲ ἴθ 

Ίου ῬτίορῬ οἵ α απατίθν οΏο]αβ {16 οἸοθηῖα: ΤΘ ΊΤΟΥΘ πο απᾶᾷθυ ραγπιθη(, 

απᾶ Ἠ]5 πργροχ ραγπιοπύ γα 5Ἰρ]ό, 61ϊο 8.118 {0Υ ΒΙΠΊΤΊΘΥ απᾶ υηίθυ: Ἡθ 

Ρεποτα]]γ ψεπύ Ῥαγο-ζοοῦθᾶ, απᾶ 18 ἄγθββ-βΊιοθς, νγηῖο] Τς 5οπιθ{ΙπιθΒ 

1νΟοτθ, Ῥτοβαβ]ψ Ἰαδίοᾶ Ἠϊπι Ἠϊβ π]ο]θ 116, Α. πγα]]ς Ὀείοτο Ἠΐβ Ἠοιβθ 

βεποτα]]γ δεγνθοᾶ Ἠΐπι Ιηβίθαᾶ οί ὄψον {ο χηθαῦ; ἵπ Ποτό πο βἶανο Ινοᾶ 

80 Ροοχ]γ α5 Ὦοθ ἀῑά,......απᾶ 8 αν 5 Ἠϊ5 πιῖδοταὈ]θ οοπᾶΙθίοη ἵ5 ο0Ἡ- 

οεγπεᾶ, 9 τοργοδεπ{α/ίοη οἳ ΑγἰδίορἹαΏΘς 18 πού οπ]γ ποῦ οχασσθγαίοᾶ. 

Ῥυΐ 19 αἱ [α]]ψ οορἱθᾶ αξίον 116’. Ῥιθίίς Ἠσοποπι ο 4έλεπδ, ο. κκ 

Ὦρ. 1089---112, εᾷ. 2. Ἐπρ]. Τγαηδ]. 

21. τὰ μέντοι σά] ἰμο οοπίταδἰθᾶ οἶαπβδο ϱ]οτ]ᾶ, {ο Ὦο τορα- 
Ίαχ, Ώατθ Ῥεσαπ π(] τὴν μὲν ἐμὴν οἰκίαν οἶμαι. 22. ἀκρι- 

βῶς οἶδα, “1 πού οκαο(]γ’. 98. ἑκατογταπλασίονα τούτου, 
έ Παπάχοᾶ πες 88 τηποὮ α5 {πῖς απιοαπό), , δ 1Τ5 ποίο 1. 

δ4. Ἱ.24. κῴᾷτα οὕτως ἐγνωκώς, 1.6. καὶ οὕτως ἐγνωκῶς εἶτα, 
οπι ἑία δεπίίαβ, ἰαπιεπ. Β6οπ. {οι 18 1. 199. ἐπὶ τῇ πενίᾳ, 

«οπ {πο ρτοππᾶ οἳ ΤΗΥ Ῥοτοτίγ). 260. ἱκανά, «βα/λοῖθηίξ”, 1.Θ. 

οοπηῖηρ πρ ο 1ο τίσμὀ απαπ/{Ιζψ, ἔτοπι ἴ1θ τοοῦ Εικ, πἼθησθ 

οοπ1θ τῖσοαβ, 'ἴπρ Ῥ]8οῬ πΊιθΓθ Ῥθοβ]θ 60Π16 απᾶ ο’, οἶκος 
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΄«Ἠομβο”, τῖ]]α--νῖοπ]α, ' οοπΏίτγ Ἡοτβο), νΙοῖπἉς, Εηρ]ϊδα 

"ενο]ς), εἷο, 97. εἰς τὸ σὸν σχῆμα ὃ σὺ περιβέβλησαι, 
«8 {οΥ {πο βἴγ]ο οἳ Πνίηςρ, υ]ΏῖοἸ γοα Ὠατο αἀορίεα’. Οἱ, 

΄Έπτ. ΟΥ. 4858 ἐγὼ δὲ τἆλλα µακάριος πέφυκ᾽ ἀνήρ, πλὴν ἐς θυγα- 

τέρα». 
περιβάλλεσθαι πιθᾷ. 8 (1) αἰδὲ οἴγοιπιᾶαγα αἴφιίᾶ, “ἴο Ότον 

᾿αοπιθεηίης ατοιπᾶ οπθβθ]{”, (9) δι ὅτι δι οἵγ οιπιάαγε, δἱδὲ αφ κ- 

“εγε, α[γεσίαγε, ροἱϊγ, ' ο αἶπι αἲ, ΄6ΟΠΙΡΗΒΒ’, “58Π1Θ’, ΄αρργορτ]α0θ”; 

΄Ἴκουγ. Ῥ. 9ὅ 6 δύναμιν περιεβάλετο καὶ πεζικὴν καὶ ναυτικήν, Ῥ. 47 Ἑ 

' ἅπαντα περιεβάλοντο τὸν τόπον ὃν νῦν τυγχάνοµεν κατέχοντες, Ἡοτο. ΙΙ 

Τ1 ἰδίῃ περιβαλλόμενος ἑαυτῷ κέρδεα, ΥΙΠΙ 8 πολλὰ χρήματα περιεβά- 

λετο, Χεπ. ΟΥΥ. 14, 17 περιβαλομένους ὄτῳτις ἐπιτυγχάνοι, Ψθχθ 16 18 

᾿ Αα πιθαρποσίσα] οχργεββίοΏ Ὦογγογγθ ΕΓΟΠΙ Ἠπαπ{ίπρ, 5 {π ΤΙ 5, 90 περιε- 

βάλοντο πολλὴν καὶ παντοίαν λείαν, ΛΏΒΟ. Υ1 ὃ, ὃ πρόβατα πολλὰ περιε- 

βάλλοντο, 1.9. δἱθὲ οοπιραγανγπέ, αὐθέιζεγωπέ (Κ αοἸποτ), Ησε]]. 1γ. 8, 

18 καταδραµόντας ἐκέλενσε περιβαλλομένους ἐλαύνειν ὅ,τι δύναιντο, Πϊοάα. 

..Βί0, ΧΙΥ 99 τοῦ Θίμβρωνος μετὰ µέρους τῆς δυνάµεως ἐξελθόντος καὶ πολλὴν 

περιβαλομένου λείαν, Ρο]γῦΏ. 1 99, 7 πολὺ πλῆθος λείας τῆς τετράποδος πε- 

ριεβάλοντο, Ὠἱοᾶ. Βί06, ΧΧ ο, 40 περιεβάλετο ταῖς ἐλπίσι μείζονα δυνα- 

'.στείαν, ΧΥΙΙΙ ο. 60 περιβαλόμενος ταῖς ἐλπίσι τὴν τῶν ὅλων ἠγεμονίαν, 

Ὅοιῃη. ἄθ 609. δ 251 Ρ. 904, 94 τῆς φιλανθρωπίας ἣν τὰ λοιπὰ τών πραγμάτων 

ἐκεῖνος περιβαλλόμενος ἐπλάττετο 1.6. δἱθὲ ἀαγΥΟΦαάΛ8, 15905. πρὸς Νικο- 

κλέα 5 25 Ῥ. 90 Α. µεγαλόφρονας νόμιζε μὴ τοὺς µείζω περιβαλλομµένους ὧν 
οἷοί τ᾽ εἰσι κατασχεῖν, Ῥ]α0. Βα]]. ὅ, ὃ περιβαλλόμενον ἀρχήν. 

28. δόξαν, επἰκίπιαξίοπεπι, «τορπίαβιοη”, ϱοἹαγαςίεγ”. 
οὐδ᾽ εἶ τρὶς ὅσα νῦν κέκτησαι προσγένοιτό σοι, “ποί 6γεη 1 τοα 
ΨΕΥΘ {ο Ίαγθ απ αἀάϊμοη. οἳ ἴτοῬ 0παθβ 5 πΙπο]Ὦ 85 γοα ΠΟΥ 

Ῥοβ5οςς’. 29. οὐδ᾽ ὥς, πο εἷο φιίζεπι, 'ποῦ 6Υεη 1π ἐπαῦ 
6356). Ὢς ἀοπιοπβίταί1νο 18 ποῦ αβθᾷ ἴη Αίῑο ῃχοβο οχοθρῦ 
Ἰπ {ο Ῥῆηταςος καὶ ὧς, '6Υ6Ώ βΟ”, Απᾶ οὐδ ὧς οἵ μηδ ὥς, ποῦ 

ΕΤΕΠ β9”, απᾶ 1Π 085868 ψ]ιεχο 16 15 {πο οοιτε]α{ῖτο οἳ ὡς 8 ἶπ 

Ἐ]αΐ. Ὥερ. νῃ ο. 12 Ῥ. ὅδθ Ὁ κινδυνεύει, ὡς πρὸς ἀστρονομίαν 

ὄμματα πέπηγεν, ὧς πρὸς ἐναρμόνιον φορὰν ὦτα παγῆναι, Ἐτοῖαρ. 

Ῥ. 996 ο. ἂν... δοκεῖ εἶναι] βεο αὖογο 5 1 Ἱ, 6. 

Ι δ8δ. ἸΙ. 51. πῶς δὴ τοῦτο, 50. ἂν γένοιτο. 82. ἀἄπε- 

Φήνατο, 6ο, τὴν γνώµην, “ᾳ8Υθ 5 ορϊπίοπ’: Όαό Οοῦεῦ απᾶ 
Βαπρρο ατθ ῬχοραΡ]ν τὶρΏξ 1η Ῥχασκοίῖηςρ ἐῑιο υιοτᾶβ ἀπεφ. ὁ 

Ῥωκράτης 85 αΏ Ἱπζετρο]αβίοη, 

ὃδ. ἀνάγκην- μεγάλα, ΄απ οὐ]ραξίοη (ποὺ Ἰπᾷθθᾶ ἀεβηεᾶ 
ὮΥ Ίαπ) {ος γοι (88 α τῖοὮ πια) {ο ΟῇΙ6Ι Ίαχᾳθ β8ΟΥΙβο88 {γ6- 
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απθπ{Ιγ’. Ἡ Ἡο Γαϊ]ο {ο ἆο Ρο, Ἡθ νγου]ᾶ (1) πού Ώανο ἄταννι 
Όιο Ῥτοβεοβίοη οἳ {ιο ἀοᾶβ {ο Ἠ]5 οουπ{ίσΥ (9) {ος {]λαί ΤΘΒΒΟΠ. 
Απᾶ Ῥοσααβο 15 νγας οπβΜΟΠΙΒΥΥ {ο ἀῑδίπιραίο ἐ]ιο χοπια]πᾶος οἳ 

Όλο νἱοβπαβ απηοπρδῦ {ἴηθ Ῥθορ]ο, Ὦς πγοι]ά ανο πιαᾶς Ππηρε]ξ 

ππρορα]α}. 

84. ἠ-ξεϊ δὲ µή, ΄οχ οἱδο). : 86ο Ῥε]ον 1. 97, Ἠ[ετ, Ἱ. 411 π. 
σὲ ἂν ἀνασχέσθαι, ' ποπ]ᾶ Ῥαέ πρ γη γοα”. «ΑΙοῖς {α]ία, 
ΏΟΠἨ γίδα ΡΠἨ{ Κακόφωνα” ν. Απαζ. να ὄ, 10 στρατευσαίµην ἂν 

ἄνευ Ξενοφώντος (Ῥγείίεπῦασ]ι). 86. καὶ τούτους µεγα- 

λοπρεπώς, εοδᾳιιε πιαρπἰᾖσε, 'Απᾶ ἴπαπα {οο {π ρτοαί βἰαία᾽. 

Οἱ, Ἠϊσγ, 1. 225 πι ποίθ, Απὶδύ. Ῥ]αϊ. 646 πιθάκνης πλευρὰν. 

ἐρρωγυῖαν καὶ ταύτην, Χεῃ. ΑΠΑΡ. 1 ὄ, 21 παντάπασι ἀπόρων 

ἐστὶ καὶ ἀμηχάνων, καὶ τούτων πονηρών. 

πενθ Ὑᾶδ α πιο] οῬἩραθίοη ΟΠ 11θ γῖοἩ {ο οχογοῖδο Ἠορδρί(αησγ 

{ογγατᾶ» ἔ1θ οἱθίποηφ οἱ οὔ]ιευ {ούπης νγ]ιο νἰβιέθᾶ (οῖγ οοιιΠίσγ, νγιδίΠεγ. 

οἩ α ραβ]ΐο τη]β8ΙΟΠ ΟΥ 8ο]6]γ 5 Ῥηϊναίθ Ἱπά]ν]άμα]ς: {16 41519 οἱ πρόξενος 

Ἀπιᾶ Ὀθποίασίος ο 8ἱ1ΟἩ. {οΥ/ΗΦ Ὑγα8 δοπιθῄπιθθ οοπ{θτοᾶ, αξ ΑΠΥ Υβΐθ 

{Ίπαγ ροῦ ογθᾶ(σ υπ βοἩ {ογθίση ἴΟΥΠ5 απᾶ οοπβεπθη{]γ Ιπογθαβοᾶ, 

ἹπῃμοαποῬ ἴπ ἐ]λαῖν ο οοΠ{τγ. 

δτ. πολίτας δειπνίζειν καὶ εὖ ποιεῖν, ' {ο [οαθὲ απᾶ (οἴλειγγῖβς). 
Ῥοποβί γοιχ {ε]1ου- οάσεις’. 

«Ὢμο {οαθίίπς οἳ {ιο ἴχῖοθῬ (ἑστίασις) Ψα8 α βροςἶ68 οἳ λειτουργία (866. 

Ὀθ]οιγ 1. 40). 10 να Ῥγονὶάεᾶ αὖ ο οχροΠβο οἳ Ῥατθίοι]ας Ῥ6ΓΣΟΠΒ. 

»ο]εοσίθᾶ Γτοπι {19 {106 (ἑστιάτορες), αρροϊηθθᾶ, αοοογάἵπα {ο ἐἶο απιοαπῦ 

οἳ ἐλαίγ Ῥτορεγίγ, ἵπ 80Π1Θ χερι] 5αοοθβδῖοι νηΙοἩ ἵ5δ απ]κΠονἩ {ο 8 

(6118 18 φέρειν ἑστιάτορα, Ὠεπποβίμ. ο. Ῥοεοῦ. ἆθ ποια. ρ. 996, 24. 19 

β]ΐης οἳ ἴ]ια ο([Ποο 15 σα]]οᾷ ἑστιᾶν τὴν φυλήν, Ώοπι. ο. ΛΠΙᾶ. Ρ. 665, 10), 

{09 πο Ῥυτίμοι οἳ [8 ἀοβοπρίίοπ οοι]ά Ίανο Ώεθη Ἱπιροβοά αροηἨ αν 

οἱθίποιπ Ὦγ Ἰοῦ. πο Ὠαπαιαίβ, Πίο φετο Ῥνογϊάθά αὐ επί ΠζαΥςγ, 

πγογο ἀογοπί {ποπ ἴ]ο ᾳτθαῦ {οα5[ίηρς οἱ {ῇιθ ροορ]θ, {6 6χρεηβες οἳ 

πγλ]ο] πετο ἀα[ναγαᾶ Τοπ πο {απᾶς οῇ έἶιο {]οοτίσα. Ἐπίοτίαϊππηθηίβ 

αὖ {ο {οβύϊνα]ς οἳ {16 ὑχ]οθς (φυλετικὰ δεῖπνα) Ί6χθ Ιπγοᾶ ιοθᾷ {ου βαογθᾶ. 

οὈ]αοίδ οΠΙΨ, απᾶ 1οΥ ιο ππαϊπίθπαποθ οἳ α. Γγί6πᾶ]γ Ἰπίθγοοιγβθ Ῥείνερι: 

{πο οἴθίσθης οἳ {ο (1Ώθ απᾶ 8159 {τοπ 1ΠΟΙΙΥ6Β αρτοθαΡ]γ {ο {πο βρὶγί οἳ 

ἀ4θπιοσγαςγ. 1 το πεοκοη 2000 ριαο»ῦ5, απά {6 οοςύ οἱ 6ποἩ ας αὖ Ἰεμςί 
9 οΏο]ί, 619 αχρεηΏΒδΘΒ οἳ 8Π ἑστίασις ΤΗΥ Ὦθ αδπηαοᾶᾷ αὖ πεατ]γ 700 

ἀτασηπιαβ-- αΏοπῦ «28. 105. 06. ἙῬοθοκ]ὴ Ριθῖίο ΤἘσοποπι οὗ 44Λεπς, 

Ρ. 46ὔ 1. 

ἢ ἔρημον συμμάχων εἶναι, “ΟΥ εἶδο {ο Ὀο ἀοβιίαίο οἳ ϱαρ- 
Ῥοτίαιβ’; ΒΙΡΡΙΥ ἀνάγκη ἐστί: οἳ. Ἠϊατ. Ἱ. 410 ὥσπερ πολέ- 

µου ὄντος ἀεὶ ἀναγκάξονται στράτευμα ἔχειν ἢ ἀπολωλέναι. “οι 



πο ΛΟΤΕΡ αν 

ἵπ ἐς πιαηπου {5 αἰζασ]οᾶ {ο απ ΙΠΠΡΟΓΒΟΠΕΙ δχΡΥΕΒΕΙΟἨ ἀθ- 

ποίῖηπα ποοθβΒ1Μν ος ἀπόγ ψ 1ο {πβπ/ϐνο, 16 18 αἱδο {ο]- 

Ἰουγοὰ. ὮΥ ιο Ιπβπή νο (ἵπ Ἐπρ]ϊςἩ πο ϱηοα]ά πδο ο Εαίπτο 

Ἰμάϊομίνο, οΥ οἶδε ωϊ[ῖ), α]λοιβ] ιο β8Π1Θ βονογηίηρ ἴδια 

οπηποῦ Ὀο τορευίοά πη(λοτέ α]ἐοτα(ίον”. Μαάνίς ἄτ. ΒγΗ. 8 186, 

εἷο, | 
| 

| 66. Ἱ. 89. ἤδη, “ΠΟΥ”, 1.6, ἵπ ᾖπιο οἳ Ῥε8ορ. μεγάλα 

πελεῖν, εωπιρῖιφ Πιαβπος Γαοετε, "ο ῬαΥ Ἠθεανγ οοητραδΙοηβ”. 

40. ἱπποτροφίας, ΄Κοορίης οἳ ἨουβοΒ’, 1.9. {οχ οΏα]οῦ-Γ8068 απᾶ 

{οχ ἐἶνο Ῥτοσθββίοπβ απά τε]σίοτβ Εοσε τα]. Χοπ. Ἠίρρατομ. τ 

6 11 ἀναγκασθήσονται μὲν οἱ νέοι ἱπποτροφεῖν διὰ τὰ χρήματα, 

Ίρουταί. ἄο Ὀϊς. Ῥ. 096 ἱπποτροφεῖν ὃ τῶν εὐδαιμονεστάτων 

ἔργον ἐστίν, φαῦλος δ᾽ οὐδεὶς ἂν ποιήσειεν, Ἐ]0ο 15Α. Ῥ. 2056 ο 

πλούτους τε καὶ ἱπποτροφίας. 

χορηγίας] Αἱ Αίλοπβ εροοία] αΏβοπίρίῖοπβ οα]]εᾷ λειτουρ" 

γίαι πετο ἀεπιαπᾶθᾶ οἱ ἴπθ τίοΏος οἴ]σαης ἴοτ Βίαΐθ ΡάτΡΟΒΘΒ. 

Π]μο οτᾷίπατΥ Ο9Π65 (ἐγκύκλιοι) Ὑετθ {θ γυµνασιαρχία, Ίο 
χορηγίαι πᾶ {ο ἑστίασις: ἴἶιοθο πιο οοπαρΏ]βοτγ οἩ αἲΙ πηο 
Ῥοββθββθᾶ Ῥτοροτίγ {ο {ο απιοαπύ οἳ πού 1655 απ {Ἠτεο 
ἰα]οπί5: ἴἶιο οχἰγαοτᾶΙπατγ Ί6ΤΘ {Ἠθ τριηραρχία απᾶ ἴμο εἰσφορά. 
4 ῬΘΙΡΟΠ 188 πού Ὀοιπᾶ {ο Ῥετίοτπι οτάπαχγ Ηατρῖες αἲ {πα 
βαπιο πιο νηἑἩ 8 ἰΥΙΘταΣΟἨΥ, απᾶ 9 πα5 ο]]οπγεᾶ απ εχεπιρίοη 
ἀνοπα αἲ] Πζατσίοβ Τοχ οπθ Υεας α[ίος ἴπο ἰτίετατο!μγ. Οπ {πα 

-ἀντίδοσις οἱ οοπαρα]βοτγ οχοΏαηρο οἱ Ῥτορθχίγ, πῆθη ἅ Ῥ6ΥΕΟΠ 

᾿Εαποῖοᾶ Ἠϊπαβε]ξ ἔοο Ἠϊσ]]γ ταἰεᾶ, 5οο Ῥϊοῦ. οἳ ΑπίῑὙα. β.τΥ. Τ16θ 

᾽ἁαπμθς οἳ ]ιθ χορηγοί, οἳ νποπα {θτο Ί6ΥΘ {6Π, 0ΠΘ {ος 686] 

“ρα, οοηβϊριοᾶᾷ ἴπ Ῥαγίης {πο ΘΧΡΟΠΡ6Β οἱ Ιπαίτασίίοι απᾶ 

᾿οοβύΠπΙΘ {οχ ἴπο τατίοαβ ϱἨοχαβδθβ αὖ {πο ἀἱβατοπῦ τεῃσίοις 
"{οβίϊνα]ς, ἔοχ {16 ογο]αηπ ἆαποθτβ απᾶ Βπίοθ-ΡΙ8ΥΘΥΒ, ἴποβο {ος 

παρθᾶϊος απᾶ οοπιθᾶῖθθ απᾶ βαΐϊγτίοα] ἄταπηββ απᾶ {οχ ἴλο 
"Ῥγιτηίο ἆαπορ. ΑΙ 6ΧΡ6ΠΡΘΒ οοπηθοἰθᾶ π(Ἡ {1ο τερτθβεπία- 
"Ποπ οἱ Ρ]αγ5 {611 προἨ {Ἠθπι. 6ο π. ΟΠ Ἠ[ετο 1. 674. 

γυμνασιαρχίας] Τ19 οΏῇορ οἳ {πο γυμνασίαρχοι, οἱ Ίο 
35ο ἴἨετο π6Υθ 16Η, 9Π6 {οΣ 6αοἩ {τῖρθ, γγαβ {ο πιαἰηἰαίη απᾶ 

ΡαΥ ἴποβο ὙΊιο στο ἰταιηῖηρ {οτ ἴμο ορ]ορταίίοη οἳ οθτίαίτ 

εβνα]ς, οβροοία]]γ ἴπο {οτο]-γαοθ (λαμπαδαρχία, Απὶβί, Ῥο]. ν 
8 Δὐ ἴπο Ῥαπβίμοπβοα, ἴλο Ῥοπάϊάεα, ο Ἡορ]αθείθοα απᾶ 
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Ῥχοπιοίλθα. Β0π19 οοηβῖάον {λαί {ἐΠοῖς Ῥπβίποββ πας {ο Ιπβρθοῦ . 
απᾶ τερι]αίο ἴλο βογεταΙ αγπηπαβῖα ος ρα]αθείταῬ νγΏῖοια πΤΘΣΘ. 

ἴπο ορπίχθ-ροϊηίς οἳ ἄταοις Ἠΐ6, Ῥαέ Οἱ ἶ5 ἀοαοία]. βα 
Ἠστπῃ. Ῥο]. Από. 6 152, ὃ. 

41. προστατείας, ΄ Ῥγοβιάοποίθρ᾽, ορτίαϊῖη οἳ ἩΠΙοἩ, ποϊαὈ]γ 

Όλαί οἳ {1θ θεωρίαι, ομ]]εᾷ ἀρχιθεωρία, Ψ6θ Υ6ΥΥ οοβ8ΙΥ αδαῖς, 
Οὔιοσβ οοπβῖάος ἐΠμαῦ πο ποχᾷ τεῖοιβ {ο πο οἨατο (Ραΐτο- 
οἰπίιπι) οἳ ζοτοῖρη τοβιᾶρη{β αὖ ΑἴΠοπβ (µέτοικοι), 686Ἡ οἳ ΟΠΗ, 
ναβ Ῥοτπά {ο βε]θοί 6οΟΠ1Θ οἱ ἤπεπ 88 Ἠ]5 προστάτης, ' ῬαΐτοἨ ̓  ΟΥ 

ερχοίθοίογ”, πο πας τοβροπεί]θ ξος Ἠϊ5 ροοᾶ οοπᾶποξ απᾶ Ἠ15. 

ταργοβεπἰαβῖνο ἵπ 41] Ῥχίναίο απᾶ Ῥαδ]ίο ἐχαηβασίοης. 1 ἐἶοι 

µέτοικος ἴαϊ]θᾶ {ο ἄο βο, Ἡς παβ Παβ]θ {ο ΑΠ ἀπροστασίου δίκη. 

ἢν δὲ δὴ λφων γένηται, ΄ απᾶ Ματίμεχ ΕΠου]ᾶ {λοτο Ῥο αΏ οἱζ- 
Ῥτοσ]ς οἳ να. 

42. τριηραρχίας] ΤἩθ τριηραρχία, αἩ οεἰναονάίοα | 

λειτουργία, 88 85 αποϊἰοηῦ 5 ᾖλπο τερα]ατ οοπβΒ(πθοη ο 

ΑίΠοη8. 16 παβ {πο πηοβῦ οοβϐΙΥ απᾶ πηοβῦ Ἱπιροτίαπύ οἳ α]]. 
Τ1θ ϱεηθτ8]6 (στρατηγοί) ποπηϊπαἰθᾶ απηπαΙ]γ ΓΓοπα ΑΠΟ 4116. 

νοβ]{λ]θβῦ οἱ πεις 8 ΤΙΔΏΥ 5 ῄπετθ τοαπϊτοᾶ {ο αοΐῦ 88. 

{τΙΘΤ8ΙΟΤΥΒ, 686 οἳ ποπ Ἠ858 οοπιρε]]οᾶ {ο Ῥτοσστο {16 

ο16Ν’, νο θα πῖρ απᾶ Ίκοορ 1π τεραῖτ 8, ΕΠΙΡ οἳ γατ απᾶ Ῥχον]ᾶο 

{οχ 1ΐ{β πιαπαροπηθηῦ, ἴηο Βίαΐο αἶπατς ΓαγπῖςἩῖηπρ Ἰη αἀδἰεῖονι 

ἴπθ οπαρίγ τοββο] απᾶ {πο Ῥαύ απᾶ Ῥτοπίθίοηπ οἳ {πο ο16Υ’. : 

Τ19 ἀπταβίοη οἳ 61ο ἐίρχυτοἈγ γαβ Ηπαϊζθά Ὦγ Ίαν {ο οπθ εαν. 
Τ{8 οοςῦ οοπ]ᾶ ποῦ Ἠατο Ώθρυ πηπο] 19688 {Παπ 40 παπΒβ. ἈΒ66. 

Ῥοεοξ1 1.ο. Ρ. 5641 Π. 

τριηραρχίας [μισθούς] Ῥοοσ]] 1.ο, ϱ. ὄτθ βαὖς5: Ἐτοδα]ας, 
α5 πηοηῖοηθά 1η Χεη., Ἠαᾶ 8 Ῥτοροςίῦγ οἳ πἹοτθ {παη 500 τηῖπαρ, 

νηλ]ο] ποπ]ᾶ ϱαρ]εοῦ Ἠΐπι, ἵπ {1ο ορϊπῖοηπ οἳ Βο]σαίθβ, {ο 19. 

ραγ οἳ πΠιοτο {Παπ οΠ6 ἴπίθγβτοἩγ, 1π 6856  Ίαχ βΠοπ]ά Ῥτεδ]ς 
οπ6; ἐῑιαῦ 15 {ο βα”, Ἡο ποπ]ᾶ Ὦο {οτοθᾶ {ο Ῥετίοτπα ἴπθ ΑΥ1- 

ἐτίθτατοὮγ, πἩϊσ] Ἠαᾶ Όθοπ, Ιπτοᾶποεᾶ αὈοπῦ 12 Υ68Υ5 Ῥαίοτθ. 

{ιο ἀθαί] οἳ Βοκταίθςβ απᾶ ππῖοὮ γα ἵπ οχΙθίεηοθ πΊπεη Χεῃ. 

ψτοῖθ {ΠΙβ Ῥαββ8ρο. Τ19 ποτᾶ Ρα7 (μισθὸς) ἵβ αβοᾶ Ῥεσααςο α 

{ἐχϊθΓαΣΟἨ, Ίο ἀἷᾶ ποῦ οοπαιπηαηᾶ Ἠ]β ΟΥΏ Υθββε], πιαᾶθ 8. Ῥαγ- 

χηθηῦ {ο {ο οἴπαι {πΙογαχοὮ πο βοιγθᾶ ἵπ Ῥ6ΙΡΟΗ, Ισ] 

ΑΡΡΘΑΙΒ {ο Ὦο ἵη ΕἰποίπθβΒ  τοπιαποτα6ίοη {0Οχ ΒΘΙΥΙΟΘΑ ῬεΓ- 
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᾿Ποχπιθᾶ. ὮΥ τριηραρχίας μισθοὺς “Ρ87 Ξοι ἴπο β411οΓ5’ οπηποῦ 
Ῥο πιοαη{, Ώθοβτβθ {πο ἰχίθγατο] Ί88 ΏθγΥος Ῥουπᾶ {ο ΓατηίθἩ 

"2ο Ῥαγ, απᾶ 1 ραΥ Ποτο πιθαηέ, ἴθ οχρτθβεῖοη πδοᾶ παπδύ 
΄Ὥαγο Ῥθθη μισθοὺς ναυτῶν. Βαπρρο ἐλπῖπ]α νὰ Οορεῦ ἴῑαῦ 

.μισθοὺς ἵβ πιθαπῖπο]οβς {πΠ {πο οοπ/{οσῇ, απᾶ αοοοτᾶἴπρϱΙγ 6ΠΟΙΟΒΘΒ 
ο ποτᾶ ἵπ Ὀχασκείς, {α]ίπρ τριηραρχίας αβ α ϱοηοτῖο Ῥ]ατα]. 

ο εἰσφοράς] Τ1ο εἰσφορὰ π85 απ οχ{ταοτᾶἽπατγ {ας οἨ 
"Ῥτορετίγ, 6χΡΙΘΒΣΙΥ Ιπεπᾶθᾶ {ο πιθθῦ {ο οχϊρεποῖθΒ οἳ πας. 
Το ταί Ιπβίαποθ οἳ 155 Ἠανίπς Ῥθοη ]οσὶοᾶ πας, αοοοτᾶῖπρ ἴο 
"Ῥοεοκ]ι, ἵπ 8.0. 498 (ΤἩπσγᾶ. τα 19) οπ οοοβΒΙΟΏ οἳ {1θ 5ἶθσθ 
'οἳ Μγε]απο, πλεη, ο ραῦ]ο {πεββατο Ῥεῖηρ οχμαπείθᾶ, 200 

ᾖα]οηίς πγετο {πας ταῖϊςεᾶ: Ῥαῦ {π1ς ἶς ἀοαρίξα], 45 {ο ραββᾶρο 

ἵπ Τημπογᾶϊᾶθϐ πιαγ τηθαπ {ἴπαί {θ απιοαππῦ Ὦθίοτθ οο]]οοίεᾶ 

Ἠαᾶ πεγεχ Ῥθεπ ϱο ρτεαί ας 900 {α]θπίς. ΑΙ Ῥείβοπβ πο Ίθτο 
ποῦ οοπιρ]είε]Ιγ ἀθεθϊαίο ποτο ϱαὈ]θοῦ {ο ἴλβ Ιπιροβῖ, οπου 1Γ 
{αγ ετο πού οαραΏΙο οἳ ροτοτπαῖησ ΠἩήατρίθςϐ. ΈῬοοοκ] 1.ο. ΄ 
Ῥ. 471 π. 

49. ὑποίσεις, ἰοϊεγαδίς, «γοι ψ]] Όθαχ {πο Ῥατᾶει ο”. Ο8, 
[Ὀεπιοδί1.]αἀν. Ἀεαςτ. δ 42 Ρ. 1969, Τ οὐσία οὐκ ὑπῆρχε Στεφάνῳ 
οὐδὲ Νεαίρᾳ, ὥστε τὰ καθ’ ἡμέραν ἀναλώματα δύνασθαι ὑποφέ- 
ΡρειγΡ. 44. ὅπου ἄν, ΄ ὙΠθηβοθτος᾽, ΄οη ὙΠαίθυος οορβΒΙΟΠ’. 
ἐνδεῶς, ’Ιπεβιοϊεη{]γ, 46. οὐδὲν ἧττον ἤ, ποπ δἐοῖµ8 αο. 
46. λάβοιεν κλέπτοντα] . 6 219, 2. 

6 Τ. Ἱ. 46. πρὸς τούτοις, !'ἵηπ αἀά1ίοη {ο ἐπ, “Ῥορῖᾶρς 

ἐμῖΦ’. Ἔμο βἰπᾶεπί πιαδί χοπιθπηΏος {ο ἀῑδεηραίϊς] Ῥοδίπαση 
{π]8 απᾶ πρὸς ταῦτα, “ [ος {15 τθββοΏ), «{θΓΘίΟΥΘ’. 4τ. 
ἀμελῶς ἔχοντα πρὸς τὸ μηχανᾶσθαι χρήματα, “δοῖπς ΙπᾶιΠετεπί 
αροαί πιακίπσ α Γοτίπηθ’. παιδικοῖς πράγµασι, γεῦιθ 
Ἰωάϊστίς, οὐϊεσίαπιεπίί (Βομπεῖᾶοτ, Ζοαπο, Ἠεὶςίᾳ), γεῦιβ απια- 

ἑογίΐα (ΒτεϊίεηραοἩ), Ἐτ, επ][απεῖίαφε, 'ομΙ]άΙςὰ ρατραῖῖς’. 
49. ὥσπερ ἐξόν σοι, ].ᾷᾳ. ὥσπερ εἰ ἐξείη σοι, “38 Ἱξ οι πθγο 

αἱ ΗὈετόγ {ο 4ο ϱο’, . 6 278, 9. οἰκτείρω σε µή, /Ι ΡΙγ 
γοα {ος ἴεαχ 7οα βλοπ]ᾶ εαΠοτ βοπιθ Ἱτεραχαβ]θο ἀϊδαςίοι ). 
πο ποῄβοη οἳ βο]1ο]ίπᾶς ἵ5 ἱππρ]]θᾶ ἵπ οἰκτείρω, 88 ἵδ ΒΟΠ16- 
ΏπιθἙ 15 ἵπ ἐννοοῦμαι, ὑποπτεύω απᾶ οἶλειτ βἰπιῖ]ανγ τοις. ΟΕ. 

Απαῦ. τι ὄ, ὃ ἠθύμησαν ἐννοούμενοι, μὴ τὰ ἐπιτήδεια...οὐκ 

ἔχοιεν ὁπόθεν λαμβάνοιεν, ΙΙ 1, ὅ ὑποπτεύσας μή τι πρὸς τῆς 
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πόλεως οἱ ὑπαίτιον εἴη, Ἠε]]. νι 9, ΟΥ. 9, 9 ὑποπτεύσας μὴ 
τὴν θυγατέρα λέγοι. ᾱ. 8218, Μαᾶν. ἄτ. βΥπί. 6 194 ᾳ. | 

60. ἀνήκεστον (ἀκέομαι), Ἱπουταῦ]ο”, «Ιπτεραχαῦ]ο’. 
. 

86. Ἱ. 6. εἴτι καὶ προσδεηθείην, “Ἡ 1 β]οτ]ά παπί ΑηΥ- 
{πας Ῥορ]ᾷ ορ’ ν]αί 1 Ἀαγε, 1. 10. ὤδ. ἐπαρκέσειαν] Οπ. 
ἴπο Ῥτοίοχοποθ οἳ ἴῑιο ΑἰΠοπίαης {οΥ {πο {ΟΥΠΙ-ΘΠΙΠΡΕ -ειας, -ειε 
(-ειεν), -ειαν οἳ ἴ]ιο ορίαάτο πιοοᾷ, 566 Μτ ἨῬτπί]ποτίοτᾷ”5 τοπαΣΊΚΒ. 

Ίπ Τ]ε Νεω ΕΡ]γπίο]ιδ Ῥ. 429 Ἡ. πάνυ μικρὰ πορί- 
σαντες κατακλύσειαν ἄν κτλ., ’ὮΥ α ΤοΥ πια] οοπΙρα/1οἩ. 
ἴπαγ ποπ]ᾶ οτογπ]ε]πα τιΥ παπῦβ γη ραπ’, «ἄτονη {λοπι 

1η α Ώοοᾷ οἳ αραπᾶαηορ. ὅδ. πολὺ ἁρκοῦντα σοῦ 
μᾶλλον κτλ., 1.6. ἔχοντες πολὺ μᾶλλον σοῦ ἀρκοῦντα τῇ 
ἑαυτῶν κατασκευῇῃ ἢ σὺ τῇ σῇῃ, “ἴποπβρῃ ἴπογ Ἠαγο ΤΙΘΑΠΡΒ 
{αχ πιοτθ αἀθ(παίθ {παν 7οα ὗο ἐλαῖτ οὗ βἰγ]θ οἳ Πνίπσ’, ἴπαί 

18, {Παη οι Ὠαγθ ἴο ΥοΠΥ5. πολύ, πάνυ απᾶ βἵπη]]αχ αἄγοτΏβ 

ατο {τοιιαπ{]γ βεραταἰθοᾶ {τοπ {πο αἀ]εσίίνορ οἱ αἄγατοβ υΏ]οἩ 

Όπου απβΗ{γ {ον ἴ]ιο βαΚθ οἳ ρτεαίοτ οπαρηαβῖδ. ΒΥΠΙΡ. 1 4 οἶμαι 

οὖν πολὺ ἂν τὴν κατασκευήν µοι λαμπροτέραν φανῆναι, ΟΥτ. 
νι 4, 8 ἤξειν αὐτῷ σὲ πολὺ ᾿Αράσπα ἄνδρα πιστότερον καὶ 
ἀμείνονα, ΥΠ 1, 16 οὕτω πολύ µοι δοκῶ ἐν ἀσφαλεστάτῳ 

εἶναι, Ἠϊου. Ἱ. Ἱ οὕτως ὄντος σοφοῦ ὙΙΠ ηοίθ. 56. 
ἡ σὺ τῇ σῇῃ] αἀᾶθᾶ ἵπ αεχρ]απα[ίοι οἱ σοῦ μᾶλλον, απᾶ 2οχ 
ἴμο βα]ίο οἳ ρϊνῖπσ ρτοαίαος οἸθατπθδ {ο ο {ποισαῦ, Ἐτεί- 

{αηβαο]Ὦ οοπ1ραχθβ Έτ. Ἠοταοσ]. Ἱ. 998 οὐκ ἔστι τοῦδε παισὶ 

κάλλιον Ὑέρας ἢ πατρὸς ἐσθλοῦ κἀγαθοῦ πεφυκέναι, Εἱαΐ. ἄοχᾳ. 

Ῥ. 600 σ οὗ τί ἂν μᾶλλον σπουδάσειέ τις---ἡ τοῦτο; ὅτ, ὡς 

ὠφελησόμενοι] Τ]ο Ῥχορεχ {αέατο Ῥαβεῖτο ὠφεληθήσομαι ἵΒ 
πςοᾶ Ὦγ Χοπ. ἵπ Μοαπα. π 7, 8, τῃ ὃ, 15, Ο71. τα 2, 90 γηθτθ 

Ἠοποτοτ Ἠετί]οίη τοβᾶβ ὠφελήσεσθαι. 

Πηργο 419 ΤΙΠΥ τη] ἀ ἆῑο {αὔ ατα», οδροοία]1γ έἶοδο οἳ οοπ{γαοῦ νοχΏς, 

τιδεᾶ ἵπ 3 Ῥα5θίνθ 860Η56: ἀδικήσομαι, ἀνιάσομαι, ἀπαλλάξομαι, αὐξήσομαι, 

εἴρέομαι, εὐφρανοῦμαι, ζημιώσομαι, ἠττήσομαι, καταλείψοµαι, κινήσοµαι, µαρ- 

τυρήσοµαι, οἴσομαι, πληρώσοµαι, στερήσοµαι, συνεπιµελήσομαι, τιµήσομαι, 

Φθονήσομαι, φοβήσομαι, φυλάξομαι οἵο. 

δτ. ἀποβλέπουσι] ἀποβλέπειν εἰς ΟΣ πρός τινα ἵδ ἴἈθ 

πραα] οκρχοβείοη Ψ16χθ ἐπθ β6Π56 15 ’{ο Ἰοο]ς {ο βΟΠ1Θ οΠθ γα 

βοπ1θ οὐ]θοί᾽ α5 ἀοροπᾶσπέ προη Ἠϊπι ος οχρεοίῖπᾳ Ἠε]ρ Ίτοπι 

Ἠϊπι. 8ο Ρἰαξ. Ῥ]ιασᾶτ. ϱ. 959 Ἑ πάντα ἀποβλέπων εἰς τὸν 
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ἐραστήν, Ὦο]ού' Χνπι 9 πάντες πρὸς τὸν θὲὸν ἀποβλέπουσιν, 

ὁπότε βρέξας τὴν γῆν ἀφήσει αὐτοὺς σπείρειν, Ἠα]]. νι 1, δ ἡ σὴ 
πατρὶς εἷς σὲ ἀποβλέπει. Οἱ, Απὶςῦ. Ῥακ 096 ἔβλεπεν πρὸς 

τοὺς λέγοντας, Υ68Ρ. 6189 ἕἔς σε βλέψαι καὶ τὸν ταµίαν, Ἠεβὶοᾶ 

οΡΡ. 4Τῦ οὐ δὲ πρὸς ἄλλους αὐγάσεαι. 1Ίπ ἴο Ῥηοβρηῦ Ῥ8ββασθ 
{ο οἸααςθ ὡς παρὰ σοῦ ὠφελησόμενοι (. δ 277 ποῖο 9), «ἴπ ἴ]θ 

Ίορθ οἳ τοοοἰνῖπς Ῥεποβίς αὖ 7ος Ἠαπᾶφ), τιαγ Ὀθ οοπβΙάεγεᾶ 
ας ἰα]ίπρ {16 Ῥ]ασθ οἳ ιο Ῥτοροβίδοπ, πη]οβ8 Ιπᾶεοᾶ πο τερατᾶ 
ἴπο πονάς 85 4. ρ]οβ οχρ]απαίοτγ οἳ απᾶ θτεηίπα]]γ ἀἱερ]αοῖης 
{ο οτἱρίηα] πρὸς σέ. 

69, Ἱ.ὄ9. οὐκ ἔχω, πεφιοο. ὥρα, 6ο. ἐστί. προ- 
στατεύειν ἐμοῦ ὅπως μὴἠ- Ὑένωμαι, “ο Ὦθ πι Ῥτοίθοῦος απᾶ 
ραατάίαη, απᾶ {ο πι]ηᾶ 1 ἄο ποῦ Ῥθσσπιοθ ΡρΙΙαΡΙο ἵπ του’. 

ΤΗ15 {5 απ οῦ]6οῦ βοηίεποθ, ποῖ ο Ππα] οπθ. ΌἨ {πο π5ε οἱ {116 

εαῬήαποίίνο ἵπ οὐ]θοῦ βοπίθησθβ αηποχεᾶ ὮΥ ὅπως µή, Ἰπβδίεαᾶ 
οἳ ἴἶιο Εαίατο Ιπᾶϊοανο, 5ο Μαᾶνίσ ἄτ. Βγηῦ. δ 128, α. δ 217 

ποῦθ 1 απᾶᾷ οἳ. Ῥε]οι χι 8, αν 1, Απαῦ. τθ, 21 Σινωπεῖς Τιμα- 

σίωνα κελεύουσι προστατεῦσαι ὅπως ἐκπλεύσῃ ἡ στρατιά, /ἴο 
πδθ Ἠϊβ {πῄπεποῬ {ο οΏθοῦ {ο πηάτα πα] οἳ ο {χοοββ’. 

9 0δ. ὅτι ὀλίγῳ μὲν πρόσθεν...ἐγέλασας...νύν δὲ κελεύεις κτλ., 
ἑἶλαί, πηεγοαξ α ΠΜ] ν/]]θ ασο τοι Ιααρ]Ώθᾶ αὖ πᾳθ, Τοα Πο 

ἄεβῖτο πιο οἵο, Τηο απ{(Ποβῖς, ππΠ]οῖ ἶ5 οοοτάϊπαίεᾶ 5 8 

πηθῖηπ οἶααςο ἵηπ ἄπθεκ απᾶ Τιαβπ, 16 Ὀοβυ οχρτοβεαᾶ α5 ο ϱαζ- 
οτάἶπαίο οἶααςδο ἵπ Ἐπσ]ςμ. Έοτ βποἩ Ιπείαποθς οἳ Ῥ8σ8- 
{αχ1β 5οθ Ῥο]οι ντπ δ 17 1. 108 απᾶ παγ π. {ο Οἱ6, ο. Ῥ. Ῥ]απο. 
6 41 1. 92, 

66. πρότερον οὐκ ἐπαύσω πρίν] Τη ΤΠιογᾶϊᾶθ απιᾶ {ο Ῥοδίς 

πρίν ἶ8 τιδοᾷ σγϊ(] {πο ΙπάΙοα{ῖνο πιοοᾶ αἴίον α/Πττηκ{ϊνο βοηίθποθς; Ὀαό 

Χοπορποπ απᾶ {19 ογαί{ους 16 15 δοᾶ οη]Ιγ αἴΐον περαθίνθ οαιβθθ. ΤΠο 

Ἱπα]σοα{ῖνθ 8 πιοδῦ Στεαιεπ{]γ αδοά Ὦν Χεπ. απᾶ Ὦγ Ἰβοσγαίθς, οἩίοβγ 

ΤΠ οὐ πρότερον ἐπαύσατο πρὶν απᾶ Ιπι]αχ Ῥηχαβθα. Τη Ῥ]αΐο πρὶν ἵς ἁγίηα 

οαῦ Ῥείοχθ ἕως. ΤΗθ Ῥγεδοπύ Ἱπῃπίθίγθ οοσασς υγ] βρθοῖα] {γ6(ΙΘΠΟΥ ἴπ 

Χθῃ. απᾶ {θ Ργεδεηύ ααΏ]αποίίτθ απᾶ ορίαζϊνθ αγθ οοτηραγα{ἶγεΙγ ΠΠΟΥΘ 

6ΟπΠΠΙΟΠ Ὑηϊθι Ἠΐτα. 860 «4πιεγίοσπ «Ἰοιγπαῖ ο) Ῥ]τοίορν, Ὑοἱ. 11, Ρ.. 
80-92. 

66. μηδὲ ἑκατοστὸν µέρος τῶν σών κεκτῆσθαι, “ἰ]ιαί 1 ἄο 
ποῦ Ῥο0556Β8 βο πηποι 5 α Ἠππάτθᾶίμ Ῥατί οἳ σοατ Εοχίαηο’, 

κ 08. ὅπως ἂν μἠ--γένοιο] Αίίοι γαιῦς Κα βουλεύομαι, ἐπι- 
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μελοῦμαι, σκοπώ, 8 ἀερεπᾶαεπί Ιπίαιχοβαίνθ Βεπίοποθ πι 

Ῥοΐθηίϊα] ορία {νο απᾶ ἂν οἳ ναί πΙοἩ τηαγ ῬτοῦαβΙψ ακο 

Ῥ]αςς πιαΥ Ῥο αἰθασ]λοᾶ ὮΥ ὅπως; 5οθ Μαᾶν. ἄτ. Βγπῦ. 5 197 απᾶ 

οἳ, Καπ. ΒΥΤΩΡ. ΥΠ 2 νῦν γοῦν σκοπῶ ὅπως ἂν ὁ μὲν παῖς ὅδε 
ὁ σὸς καὶ ἡ παῖς ἦδε ὡς ῥᾷστα διάγοιεν, ἡμεῖς δ αὖ μάλιστ) ἂν 

εὐφραινοίμεθα θεώµενοι αὐτούς, ΟΥτ.111, 4 βουλευσόμεθα ὅπως 

ἂν ἄριστα ἀγωνιζοίμεθα, 1 9, ὅ ἐπιμέλονται ὡς ἂν βέλτιστοι 

εἶεν οἱ πολῖται, 1 4, 19: 1ν 2, 84, ντι ὄ, Τ8, ντ 1, 14, 47. 

510. 1.70. ὁρῶ γάρ, ΄Υ65, {οΓ”, ΄ἴλθ τθᾶβοπ 15 ἐπαῦ᾽, 1 εοο, 
ἴπετο 15 οπο {πῖπς αὈοπό χίομθβ ος οπ6 ρατβοπ]αν παθαπβ οἳ 

βείμπρ ποα](Ἡγ {λαί γοα Ἰπον, ἐλαί 15, Ἠοι {ο ογθαίο 

βατρ]αβ).  πλουτηρὸν ἔργον-- πιοᾷι» ἀῑυϊείας ραγαπᾶί (Βαν). 
Τ2. ἀπ᾿ ὀλίγων, ' νὰ α βπηα]] Ιποοπηθ’. ᾽Απὸ ἶ5 αβοᾶ {ο ἀεποίε 
{πο ο83β6, ΒΟ3Σ06, ΠΙΘΔΏΒ/ 59Θ Ὀθ]οι τ ὃ, 8; 11, 9ὔ ἀπὸ 

βοσκηµάτων πλουτίζεσθαι. περιποιοῖντα, Ἰ.ᾷ. περιουσίαν 

ποιοῦντα. ἐλπίζω, 1.4. νομίζω, “1 Β4ΡΡΟΒΘ’. τὸ. ἂν... 
ποιῆσαι] α. 5 211. 

ξ1Ι. Ἱ. Τ4. οὔκουν μέμνησαι...ὅτε, ' ο γοα ποῦ Τ6ΠΙΘΠΙΏ6Υ 
..«πΏθη”, πο 61παςο οἳ ο {αοῦ Ὀοῖπς πιοηθιοπθᾶ ταίηον παπι 

{1ο Ταοῦ 1{βο]; ας ἵπ Ἠσ]]. ντ 4, ὅ ἀναμνησθήσονταί σου ὅτε 

ἐδῄωσας, Ογτ. 1 ϐ, 13 οὐ γὰρ µέμνηµαι ὅτε πρὸς σὲ ἦλθον ἐπ᾽ 

ἀργύριον. 890 Ῥοτβοπ)β ποίο οη Ἐπτ. Ἠοο. 119. ΤἨ9 τοίογοποθ 
Ἰδίοτ9. Αοοοτᾶᾷῖηρ {ο Βοοταΐος 19 15 Ἐτίοῦα]ας πο αβήτπιθᾶ 
οἳ Ἠπιβα]{ αἲ] ἴπαεβο Ῥτοροβίδοπς νη(λοαί αἱ]οπῖπα Βοσγαΐξθς ο 
πζίοτ α Αγ]]αβίθ; πΊιθχθαβ τθβ]]Υ Βοοταίος Ἠαᾶ πιαᾶο Ἠϊτη βαΥ 

π]αῦ Ὦο ν]εΏοᾶ Ἠϊπι {ο βαγ. οὐδ) ἀναγρύζειν, ' ποῦ 6Υ6Π 
{ο ορεΏ ταν ΗΡ5’, 6. «ποῦ {ο πηπ{{θχ βο ΤηΠο] 85 γρῦ’. ᾿Αναγρύ- 

ζεινΞΞ γρῦ ἀποκρίνεσθαι. Απϊκ Ναο. 946 ἣν ἀναγρύξῃ, 

Ἐαῦ. 1Τ ἀποκρινομένῳ τὸ παράπαν οὐδὲ γρῦ (π1οτο ἔλο Βο]ιο]. 
ΒΑΥ5 γρῦ: τούτεστιν ἡ φωνὴ τῶν χοίρων, Ὀτπό Ἡθβγο]ίαβ βαγ5 
ἰλαῦ γρῦ γαβ Ῥτοροτ]γ «ἴο ἀῑτέ απᾶςχ ἴο παῖ]ς᾽, απᾶ 80 8ΠΥ 

ΠπβϊρηϊΠοαηί {Πϊπρ), Ώεπι. 4ο {αὶ5. Ίεᾳ. Ρ. 8ὔδ περὶ δὲ τῶν ἄλλων 

ὧν οὗτος ἀπήγγειλεν οὐδὲ γρῦ. Τθ. οὐκ εἴη] α. 6 249. 
ΤΤ. οὐδὲ ἀργύριον] Όπ {1ο 4Ώβοπορ οἱ {πο ατγθῖοῖο 5οθ π. {ο 
τ1, 4. πδ, ἐπίσταιτο] (ᾱ. 8 947 ποῖο 8. το. εἰσὶ μὲν οὖν 

αἱ πρόσοδοι ἀπὸ τῶν τοιούτων, ’ 1έ ἵδ ἰχαθ, Ιπᾷθεᾶ, {λαί ἵποοπιθ 

15 ἀθι]γεά τοπ Ρο] Ῥοββδεββίοηβ; Ὀαἳ, η ΤΑΥ 6866, ἨοΥ ἄο γοια 
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βαρροβθ 1 αΠοπ]ᾶ πού Ἠουγ {ο ἆδο αΏΥ οἳ {Ἠθπα, Ψηοπ 1 πθυθς 
γεῦ ροββοββοᾶ απγ οπθ οἳ ἐ]ιαπιβ) 80.. ἐπιστηθῆναι] ἔτοπι 
ἐπίσταμαι: ἩἨετοᾶ. ΤΙ 16 εἰ δὲ καὶ ἠπιστήθὴ μὴ πολυπραγμονεῖν. 

81. τὴν ἀρχὴν οὐδέν, πὶ]ϊ οπιπίπο, «ποῦηῖπᾳ αὖ α]]’: πδεᾶ 
-. οηἵγ νὰ α, περαίνθ {π {ἐ]ίς β6Ώ8ο: οἳ. σι 2, 4 τὴν ἀρχὴν 
μηδὲ ζητεῖν, Ο:. 1 2, ὃ, 1 6, 160. 

619. Ἱ. 82. ἐδόκει ἡμῖν] δ 4. καὶ εἰ] π.οπ 14]. 20. 
889. εἶναι, ΄νγαςδ ροββῖρ]ο.. τί--κωλύει καὶ σὲ ἐπίστασθαι ; 
ἐφΏαῦ τ6ββοη 18 ἴποτο ἨἩγΥ 7οα βΠοπ]ᾶᾷ ποῦ Ώαγο βοπιθ Κποι- 

Ἰεᾷσο οἳ θοοΠΟΠΙΓ᾽, α5 γε] α5 οἴποιβ Ο8,. Ἠ[ος, ]. 678. 

86. ὅπερ, ΄ἴλθ τει (ΠΙπα᾽ πγοπ]ᾶ Ῥτοτεπέ πῃθ, !υ]]ο]” πγοα]ᾶ 
Ῥτετεηί, οἵο, 87. μήτε ἄλλος--µανθάνειν, ΄ απᾶ 1 πο 9Π6 

εἶδα σατο Ἰϊπα {πο ορροτίαπΙζγ οἳ Ιεατηΐπσ οη Ἠϊ5 Παζες᾽. Ο8, 
Ροε]ου 1. 91, ἆθ Ὑεοῦ. τν 132 παρέχει (ἡ πόλις) ἐπὶ ἰσοτελείᾳ τῶν 

ξένων τῷ βουλομένῳ ἐργάζεσθαι ἐν τοῖς µετάλλοις, 89ο7ο 1.1. 162. 

618. Ἱ. 89. ὄργανα, ὥστε µανθάνειν, ΄85 απ ἱπβίταπιεηῦ {ο 
Ίθατη {[τοπι᾽, 88 α ΤΊθαΠ5 οἳ Ῥεΐηπς ἰαασΏί {ιο πιαπασεπιθηύ 

οἳ α Ἠουβολο]ά, ὄργανα χρήματα, οΡεΒ, φιιζῦιι ιίεγεγ ιαὲ 

ο ἐπείγιωποπίῖε, ἄθεαπθ. 91. ἀλλ ἤ, πἰφί, '881θ οπ]γ’, «εχεερῖ’. 

Οµ ἀλλ’ ἢ (1ου ἀλλὰ ἤ, ποῦ ἄλλο ΟΥ ἄλλαὴ), πηῖο]ι 18 οΏ]γ ιδοᾶ αίον 

α ποραἴἶνο ο) αιαδί-περα(ῖνο ἵη {16 πηαῖη οοηρίτιοθίοπ, 566 ἘΙοίζ οι 

Ῥονατία5 ἆθ φατί. 11 Ρ. 91, Μαανὶς Αντί. 5 91 Ἐ. ο, “ΒΥγ ιο ἀλλὰ ἴλθ 

αεχοθρίίοπ {ο ἴπθ περα{ΐνο πγηῖο] Ία5 Ῥτοσθᾶθά 18 βἰίαίοᾶ ΠαἴΙγ: {ο ἢ 

81]οψ5 {16 περα(ἶνο βἰπίεπιεηί {ο τενίνε, 5αΏ]εοῦ {ο 0ῖς εχοορ{ΙοἨ α]οπθ”. 

Ἐιάἁο]] Ὠίφεςέ ο) ἐάΐοπιδ Ῥ. 176. {6 {α]] {οτπα {0Υ ΊΕΠΙΟ αἴις πιἱθὲ 18 

οὐδεὶς ἄλλος ἀλλ᾽ ἤ, Ὀαῦ γ6υγ ἐγεαπεπ{]γ ἴ]θ ἄλλος {4115 ανγαΥ αἲίθ ἴ]θ ηπεσα- 

1Ἴνο, 5ο {λαῦ {ιο {ΟΥΠΩ ΏΘΟΟΠΙΘ8 οὐδεὶς ἀλλ᾽ ή. ΒϊποῬ ἴπθ {11 {ουπα νηϊθ]ι 

οὐδὲν πυοιι]ά Ὦθ οὐδὲν ἄλλο αλλ᾽ ἤ, απᾶ {9 παϊσμέ Ῥο αὈγ]ᾶσεᾶ {ο οὐδὲν 

ἀλλ᾽ (ἆλλο) ἢ 0; οὐδὲν ἀλλ᾽ (ἀλλὰ) ἤ, 1ω 15 οἶθαν θα Ίπ 8ΟΠΙΘ ρ888ας68 16 

πηαδύ Ὀθ αποοτίαϊπ ππεθίας ιο οογγθοῦ χοπᾶίης αἴιοα]ά Ὦο ἀλλ᾽ ἢ ος 
ἀλλ ἠ. Ἐτῆρου 5αρρεςί5 ἐ]ιαῦ αλλ᾽ ἢ βἶνες ρτοπαΙποθης {ο {πο εχορρίεᾶ. 

ποίίοἩ, ἀλλ᾽ ἢ παεχε]γ Ιπίγοᾶιοθςδ απ θχοθεΡρ{Ι0Π. 

92. δήπου, είφιε, “οἳ οοπχβθ’. 98. κιθαρίζειν--λύρας] 
ΤἩθ λύρα απᾶ κιθάρα ποτο αἰγ]ησεᾶ Ἰπδίταπιθηίς ἀῑβονίης Ῥοί]ι 
Ἰη ϱΏαΡθ απᾶ πιαίοτῖα], ε]θ Ἰαΐίοτ οἳ πποτθ οοπαρ]οπ{ίεᾶ οοἩ- 

εἰχποβίοἨ, ἴπο ἔογπιθς τηοβύ Ἰ]κα]γ οἳ Τητα]άαη οτἱσίη. ΤΠο 

Ἰαΐΐον νγας Ιπτοᾶισθᾶ Ὦγ ἴλ6 Τοπίαπς {Τοπ Αρα ΙΠίο ἄπθθορ απᾶ 

πδεᾶ αἲ παπβῖσα] οοπιρεοπΕ, βαοτίβοθς απᾶ ρασεαπηί5. Τηο 
χητς]ρα] οπσαίοη οἳ ἐῃορ νσοπ{Ἡ 1η (γαραρ Ὥρσαχι τη {ορ 
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1γτα; Ἠεπορ ἵπ Ατὶςζ. Ὑοςρ. 969 16 15 βαϊᾶ οἳ απ πποᾶασα{θᾶ 

Ῥθ6ἵβοῦ κιθαρίἰζειν οὐκ ἐπίσταται. Τορείμος πι ο Βαίο 1έ 

Ψ88 {ηθ Ἰπβίτατηθηῦ πιοβύ ΟΟΠΗΠΙΟΠΙΥ αβθᾷ αὖ [οβέϊτο τηθα]β. Τὲ 

8ΡΡεαΤΒ {μαίΐ κιθαρίζειν Ψ85 ἴ]ιθ γγοτᾶ αβοᾶ {ος Ρ]αγίηᾳ οἨ ΑΏΥ 

Ἐϊπᾶᾷ οἳ βἰτιπσθᾶ Ιπβίιτησθηὔ, λυμαίνονται, οογγιπεριιπῖ, 

«βροϊ]”. καὶ αἱ {Πο βατηθ {ᾖπῃρ'. 94. ἐν τῷ σῷ οἴκῳ, 
ποί “Ίπ γουχ Ἠομβο’, Ὀαῦ « π] γοιχ θρίαίο {ο Ῥτασίϊδο οἩ”, 88 

4ῦοτο Ἱ. 87. 96. κατάλυμηναίµην ἄν, “Ι ελοπ]ᾶ οοπι- 
Ρ]είε]γ βροϊ], αὐζετ]γ ταῖπ’. Ο5. θείου νι ὅ 1. 27, Ῥο]γὺ. ν 9, ὃ 

πυρὶ κατελυμήναντο τὰς ὀροφά.. 1ο Βτεῖ ἂν 8 Ἱπίοπᾶθᾶ 
το ρῖνο επηρ]αθί5 {ο ἴσωςξξ]οτίαφθεία, ΄ῬτοῦαῦΙγ’. σου 

τὸν οἶκον] Τ]ο ρεπῖθνο οἳ α Ῥχοποαπ Ῥετβοπα], Ῥο]οπρίης 

{ο α ϱαΏεεαπαεπύ βαΏβίαπ{ῆνο, οξὔθη βΒ6ΥΥο5 45 ϱ ἆαίίυιι 60πι- 

πιοᾶί ΟΥ {ἔπεοπιπιοᾶί, 8 πε] 88 8 Ῥοββεβεῖγο ροη{νθ, Βεθ 

Ῥαπηπκδηπ ασ. 1, 5198 οἩς. 4, Τηᾶᾷος {ο Ῥ]αΐ, Μεπο εἶο, Ρ. 2558 

Β. . ἄεπιζυμς, ποίθ οη Ώεπα, ΜΙᾷ, Ξ Τς, ᾱ. 

614, Ἱ.9Ί. ἀποφεύγειν µοι πειρᾷ μηδέν µε σωνωφελῆσαι, 
έγοα Ύτο ὑχγῖηρ 7οαχ Ῥοβί ο ατοῖᾶ, 48 {ας 5 1 απι οοποθγηεᾶ, 

βϊνῖηρ Τ1θ ΑΠΥ βββϊδίαησθ᾽. ΌἨ {πο οχρ]θοίϊίγθ µοι 5εθ . 

6 184, ὃ ποίο 6, απᾶ οἳ. π. οη Ἠ1θχ, ο. 8, 2, Μαπα, πα 10, 1 
αποἰθᾶ Ῥε]οπ {η ποίθ οη τα ξ 4 1. 90. 98, εἰς τὸ ὑποφέρειν] 
οἳ. τν 1 1. 8, Απαῦ. τα 2, 27 αὗται γὰρ (αἱ σκηναὶ) συνωφελοῦσιν 

οὐδὲν εἷς τὸ µάχεσθαι. 100, οὐκ ἔγωγε, Ρο. ἀποφεύγειν πει- 

ρῶμαι. 101. ἔχω, ῬοδδΙπι, 89. ἐξηγεῖσθαι. καὶ πάνυ] 
εοθοΏτ8 19 1. 197. 

616. Ἱ. 102, οἶμαι δ᾽ ἀν- οὐκ ἂν ἐμέμφου, “σοι ποπ]ᾶ 
ποῖ, 1 {απογ, Ὠαπο {οαπᾷ {απ]ό νηζἩ πηθ, βαρροβῖηςρ σοα Ἠεαᾶ 

οοπ1θ {ο Ί1θ Γος Άτθ, απᾶ 1, Πανίηρ ποπθ, Ἠβᾶ ἀῑτοοίοᾶ γοα {ο 

βοπθ οἴΊιογ ρ]ασθ, ἔτοτα νΥἩῖοἩ 7ο οοτι]ᾶ ρεῦ 16; ος αραῖη, τοι 

Ἰαᾶ οοπ1θ {ο 11Θ {ος παΐες αηᾶ, ηοῦ Ἠανίηρ ΑΠΥ 1ηΥβαΙ, 1 Ἰαᾶ 

{α]κθη γοα {ο βοπθ οἴποχ Ῥ]ασο {ος 1ὔ 88 Σοχ {πο τα, 1 ΑΠ 6116 
γοα πψοπ]ᾶ ποῦ Ώαγο Ῥ]απιοᾶ τῃθ ος {Πῖς εἴί]οςτ”. Όπ {1ο τερείί- 
61ο οἳ ἂν 1π α Ίοης αροᾷοβῖς βεθ α. 6 212, 2. 

εἰ--εἶ] Οοῦθι Ὀταο]κοίς ἐ]ιο Πγαύ εἰ, ΒοἹιοπΚ] βι8Ρροοίς έλο ροπ{πθ- 
ηΘ88 ΟΙ {1ο βοοοπᾶ ταίπον, ἘτοιθεπΏασἃ οοΠΠῃΏΙΣΘΕ α. θἱπαῖ]αν ἔοτπι οἵἳ | 

απποο]αίποι 1π Απαῦ. ΙΙ 9, 5 οὐκ ἂν οὖν θαυμαζοιµι, εἰ οἱ πολέμιοι, 

ὥσπερ οἱ δειλοὶ κύνες φεύγουσιν, εἰ καὶ οὗτοι ἐπακολουθοῖεν.  Α. Ώ]ρ]θ εἰ | 
16 [ομπᾶ η Ώεπῃ, αἀν. Ατὶδίοµ. 1 Ρ. 791 εἰ τοίνυν τις ὀφείλειν τιν ᾖτιᾶτο 
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χρήματα, ὁ δ᾽ ἠρνεῖτο, εἰ μὲν ἐφαίνοντο αἵ τε συνθῆκαι κείµεναι καὶ οἱ τεθέντες 
ὅροι ἑστηκότες, τὸν ἀρνούμενον ἠἡγεῖσθ' ἂν ἀναιδῆ δῆλον ὅτι, εἰ δ' «νηρημένα 

ταῦτα, τὸν ἀγκολοῦντα, 

ἐπὶ πὂρ, αἄ ἐφποπι ρεοπᾶιπι, "ἴο ΓαίοὮ 41θ’. Ογτοῥ. 1 6, 
19 ᾖλθον ἐπ᾽ ἀργύριον, Απαῦ. ΥΠ ϐ, 2 ἐπὶ τὸ στράτευμα ἤκουσι 

1.9. αἆ επογοἰέπι αγοεθδεπᾶιπι, 1 ὃ, 8 ἐλθεῖν ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια 1.6. 
αἄ ρεϊεπᾶα οἰδατία. 108. μὴ ὄντος, 89. πυρός. παρ) 
ἐμοί, αγριιᾷ πιε, "ἵπ τΙΥ Ἠοιβο’. 104. εἴη, ἴἱοεγεῖ. οὐκ 
ἂν ἐμέμφον] α. ὃ 2329. 106. αἰτοῦντί σοι- μὴ ἔχων] 
α. 8 184, 8. 106. καὶ ἐπὶ τοῦτο, {ον {ΙΒ α1ςο ”, 1.6, ἴμθ 
ψ/αΐογ α5 υγε]] ας πο ἤτο. οὐδ᾽ ἂν τοῦτό µοι ἐμέμφον, ΄γοα 
ψγοπ]ᾶ ποῖ Ώατο {οαπᾶ {ἑατ]έ ση Ἡ πιο ἔος {15 ΑΠΥ πποτθ ἴΠαη ἴπο 
οίμες”. 107.  βουλομένου-- σου-- σοι] ο, Ῥε]οσγ στατ 1 Ἱ. 
6, Απαῦ. 14, 94 διαβαινόντων ὁ Τλοῦς αὐτοῖς ἐπεφάνη. Α. 

ροπ]νο αὐεο]αίο ἵ5 βοπιεῦπηθς {ο]]ουεᾶ ὮΥ ἴλο οαρ]θοῦ 1π 
ἀϊβογοπῦ ϱ85ο; Ὦϊββοπ Ὅσπι, ἆθ 601. Ῥ. 272, “ἄποῦαβ πιοπιρτῖβ 

{αοϐῖβ Ῥτο ππο ορροβῖο ποτνοβῖοτ οχ]β[1ζ ᾽, Μαᾶν. 5 181 Ἐοπι. 6. 
108.  δεινοτέρυς περὶ μουσικήν] οἳ. ΡΙαῦ. Ὥερ. ϱ. 284 6 οὔτε 
ἄλλον τιωα τὸν περὶ τὰς πράξεις ἐπιστήμονα, Όε]ου χτι 90 τῶν 
δειν ὦὤν τυα ἀμφ) ἵππους δοκούντων εἶναι. Ἐ]δον]οτο πο βΙπιρ]θ 
βοοπβα{ῖνο νι Ποαῦ ΑΠΥ Ῥτθροβ. 18 αβοᾶ. 109. καί σοι 

χάριν ἂν εἰδότας εἰ κτλ. --καὶ οἵ σοι χάριν ἂν εἶδεῖεν εἰ κτλ., 

ἑαπᾶ γἩο ποπα]ᾶ Ὀο ιαπ] {α] {ο τοπ, 1 τοι νγοπ]ᾶ {ακθ Ίεββοπς ος 
ἐποπ}), ᾱ. δ211. 110, τί ἂν ἔτι,..µέμφοιο; ΄ΡίαΥ, π]ηαί 
{αα]ς ποα]ᾶ γοα Ἠατο {ο Επᾶ ψ{] τηθ αξῑογ {παῖ {οΥ βο ἀοῖπρ»” 
Οἱ, τ19 πώς ἂν ἔτι τὸ ἀργύριον αὐτῷ ὠφέλιμον εἴη; ἸΜοπι. τι ϐθ, 

20 εἰ δὲ δὴ καὶ οἱ ἀρετὴν ἀσκοῦντες στασιάζουσι περὶ τοῦ πρωτεύειν, 

»..Τίνες ἔτι φίλοι ἔσονται; 112. οὐδὲν ἄν, Β9. σοὶ µεμφοίμην. 
616. Ἱ. 114. πολὺ-- δεινοτέρους] οἳ. αΌοτο δ 8 Ἱ. ὅδ π. 

115. ταῦτα] {ιο ἀεπιοπβίτα[ῖνο {οχ {θ βἵππρ]θ ΡτοποΆη οἱ το[ου- 
επος, οἳ, Υπ ὃδ ὃ ἂν τούτων ἑκάστη εἰσφέρῃ, οἶδέ τε καὶ σώζει 
ταῦτα. ὁμολογώ µεμεληκέναι μοι, οἵτινες κτλ., “1 οοπ{θβς {ἐ]ναῦ 
15 Ία58 Ῥθοῦ α, πιαέίετ οἳ Ιπίογοβί ἴο 14θ {ο 0ὔβοχτο, πο ἵπ ἐ]θ 

οἵγ ατθ πιοβῦ Ἰσποπήηρ 1π ἐλαῖτ βουοτα] ραγςΙ(β’,. Έοχ {1ο αοο. 

αίοχ {πο νετρα] αἀ]οοίῖνο ἐπιστημονέστατοι οἳ. Οὐτ. τα ὃ, 9 

ἐπιστήμονες ῆσαν τὰ προσήκοντα τῇ ἑαυτῶν ἕκαστοι ὁπλίσει, 
Μεπι. τ 3, 19 οὐδὲ ἄλλο οὐδέν, ὧν µάθησίς ἐστι, ὁ μαθὼν 
ἀνεπιστήμων ἄν ποτε γένοιτο, ΡΙ{. Ἐρίη. Ρ. 979 5 ὁ ταῦτ) 
ἐπιστήμων Μαᾶν. 591 Ὀ. 
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δ1Τ. Ἱ. 117. ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἔργων, “ψζ], Ὦγ παθαης οἳ, 

ἴθ βαΠ1θ οοοαραΙοπβ”; 59ο Ἠϊστ. Ἱ. 611. 119. ἀπεθαύμασα, 
υε]επιεπίεν ἀοπιγαίιμς διπι, «1 πιοπᾶετοᾶᾷ ρτοα{]γ’, οπθ οἳ ἴλο 

Ῥοείϊσα] ποτᾷβ πβοᾶ 7 Χεῃ. 190, ὅ τι 15 ῬτοραΡ]γσ πο 
αἀνετρ]ια] αοοπβαἴ]γο-δύ ὅτι, ἴποαρ]ι 16 τααΥ αἶβο Ὀο {ακοι 

88 πο ϱαρ]εοῦ οἳ εἴη--  π]ιαῦ γγαβ (ιο πιεαπῖηρ οϐ) ΠΜ’, 191. 

πάνυ οἰκείως, οπιπίπο παίµγαε οοπυεπἰεπἰεγ, “απίίο παίατα]]γ”. 

6168. 1. 122. ταῦτα, Ρο. τὰ ἔργα. ζημιουμένους ἑώρων] 
α. 5 219, 2. 125. Ὑνώμῃ συντεταµένῃ, ΄ πλ θαχηθεῦ Ῥάχ- 
ΡΟβ8). συντεταµένος, 18, 'οη ἐῑπο αἰτείο]”, 18 Ῥεγξ. ρατύ, Ῥα58. 

χΟΠ1 συντείνω. Οἱ. Ῥε]ου κκ 22, νηοτο 8ἱ5ο Βο1ΠΘ 55 Ίατο συν- 

τεταγµένως, 85 ἵη {Πῖβ Ῥ8ββαρθ ΒΟΠΙΘ Ἠβγθ συντεταγµένῃ. 

124. κατέγνων, ρτοῦο ἐπίειῖεαί, “1 οΏβεινοά ρατϊσπ]ατ]γ’. Οἱ, 

Οὐτ. στι 4, 9 ἔστιν ὅ τι---οὐχ ἡδομένως πράττοντά µε κατέγνως; 

Τ19 πεαδ] οοπβίγαοδίοη οἳ καταγιγνώσκειν 18 ψΙ]ι ἴ]ο ροπ]- 
ἔ1νο νΊεη 15 πιοβΙγ βἰρηίβθς «6ο /αᾶρο οἳ αποΐ]ιοτ {ο Ἠῖ5 Ῥχεία- 

ἀἱορ”, "Μπ Ῥα ἆ1γ οἳ πι”, α5 ἵη Ο7τ. τι 1, 86 αὐτὸς ἐμαυτοῦ 

κατέγνων μὴ ἂν καρτερῆσαι, Τηπο, 1 4ὔ καταγνοὺς ἑαυτοῦ 

μὴ περιέσεσθαι, Ῥαῦ ποῦ 8]ψαγβ, α5 αΌοτο δ 1 Ἱ. 9 ποΊανο κατέγ- 

γωκας ἡμῶν ἱκανώς πλουτεὺ. 195. ὧν ἄν] ἴ]ιο ἄν, νηῖο]ι 18 

βαΏβοᾳπθη{]γ τερεαίαᾶ, Ῥε]οπρ8 οἳ οοιχ50 {ο γενέσθαι. Β60 Ιηᾶᾷος 

{ο Ἠίοτο Ρ. 1114 1. 10. εἰ βούλοιο, βο. μαθεῖν. Οπ {19 

4οπΏ]θ εἰ 689 ποίο αὈογε]. 109, 121. δεινὸν χρηµατιστήν, 
ἐ βητοπᾷ πΙ8Ώ οἱ ΡαβΙπεββ’, 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΤΠ 

ζποῦωῖις εἰἰῖῖ ργεβθοδ ΙΦοσγαίο {ο Γ]ῇϊ Ἱΐ Ῥγοπιίθε οἱ ἕπ- 

βἴγιιοίῖτις ῖπι Ίιοιυ ἐο ἔπιργουο Ἰνὶ Ργορεγίή : 1ο]ιογειροπ ΙΦοεγαἰοξ 

αἀνίθεδ Ἰῖπι ἰο εἰιζφ ιο Τε απ οοπᾶάμοί ο) έ]ιοδο 1υ]ιο Ίιαυα 

πιαπαρεᾶ ἴλεῖγ α[αίγ Ργορετῖη απιῶ ιοζέ]ι 8ι6σεθθ οΥ εοπἰγαγ{ιοβο. 

6Υοιι οί [πα Ίιε 8α115 8οπιο Ίο]ιο Ὀιί]ά θα Ίιοιιθες αἲ ϱγεαὶ 

οοδὲ, οίπεγς οοπυεπἰεπιὲ οΊιες αἲ Πὲὲῖο εποπιδα ; 80Πιε 1010, ΤΟΥ τυαπὲ 

ο) πιεἰ]οᾷ απ ογάεγ ἵπ ἐ]οίγ ἁοπιεβίο ατταπθεπιεπίδ, σαππιοὺ 

1186 ἴ]ιε πιεοεδδαγίεδ ω]ίσ]ι 1ου αείιαϊῖ Ίιαυε ἴπ αὐιωπᾶαπεε, 

πιο] ἰο Τ]είγ ου ποοπυεπίεπεο απιἀ ἔλο απποίῄαποε οἱ ἐ]ιοίγ 

Ποιβε]ιο]ᾶ ; τω] οἱ1ιογβ, τοϊέ]ι ἐ]ιο 8απιο οΥ θὐεπι πιογο ἰἰπιεᾶ 
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πιεαπΒ, Ίιαυε το]ιαῖ ἰ]ιεί τεφιῖγε αἴισαις γεαᾶι ΤΟΥ 166. δοπι6 
Ποιιδε]ιοἰάεγς απού Ίεεερ ἐ]εῖνγ δἶαυθβ: οἱ]ιογθ γεἰαίτπι ἔ]ιειι τυζέ]ιοιιὸ 

αιδίπΦ οοπεἰγαϊπὲ; 8ΟΠι6 οοπιρἰαΐπ ἐ]αὶ {πει ἴοδε Ὁὴ Γαγπιῖπς, 

οἱ]ιεγβ πιαπαφο ἴο ϱοἱ Γγοπι ἐ]ιοίγ Γατπιῖπι Λἱεπίγ ἰο ειρρῖ ἐ]ιεῖγ 

πεξεβδατή ιωαπίθ. ΌΟπα πια Ίιθεβ Ίιογδεδ απιά πια]ιε ἵὲ ρα: 

απιοί]ιεγ ἆοεδ 5ο απᾶ {8 γιπεᾶ Ὁψ {ἱ. Οπε πιαπι Ππᾶς α Γεἴῖοιο- 
Ἰιεῖρεγ ἴπι 18 τωΐ[ε ἵπ πιρτουΐτι) ]ΐφ Γογίιπιεβδ, αποί]ιεγ πιαπι ἄοεΒ 

πιοί αδείστι {ο Ἰιφ τοία Ἱιεγ Ῥγορεγ ροβἱξίοπι ἔτι Πιῖ εδἰαὈζίεἸηπιοπῦ, 

ὐιέ ἐγεαίς Ἰιογ αδ α πιεγο οἴρ]ιεγ. «Απιᾶ 1 οοµϊζ κ1ιοιυ 11οι, ἐ} Φ0ιυ 

Φϊεαξε, ἴ]ιε δαπιο ἄ{[]εγεπιεε Ὀείιωεθπι 0Ίι6 πιαπι απιᾷ απιοί]ιεγ ἵπ αἲῖ 

Ὀγαπε]ιες ο ἐπαιδίτι. 

81. Ἱ. 2. οὐκέτι- πρὶν ἄν] οὐκ-- πρὶν ἂν ποπ]ά Ἠατο ϱα/Πσρᾶ: 
βἴπηΙ]αχ]γ νο ἨβΥθ οὐ πρότερον πρίν, οὐ πρὀσθεν πρίν. Όῃ πρὶν 

ἂν 5εθ . δ 240, 9. 8. ἃ ὑπέσχησαν, 5ο, ἀποδεικνύναι, 

ἐν]αῦ οι Ἠανο απᾶᾷοτίακοη {ο βοι πιθ, Οἱ. Βσπιρ. τν 1 

οὐκοῦν λοιπὸν ἂν εἴη ἡμῖν ἃ ἕκαστος ὑπέσχετο ἀποδεικνύναι, 

ὡς πολλοῦ ἄξιά ἐστιω. ἸΝαϊδκο τοπιατ]6 (]ιαῦ {Ί6το Ὑθτο πβιια]1γ 
Ῥτοβεηπῦ αὖ βοογαἴθβ’ ἀἰα]οραθβ 8οπιθ Ἡο {οοῖς πο Ρρασί 1η ἴΠεπῃ, 
Ῥαΐ πποτθ 1ΘΥΕΙΥ ΠβίΘΠοΘΙΒ, δ. τί,..ἤν, αωίά εἳ, «πνπαί ἄο 

γοι ϱαγ 1), «νλαῦ 12) ϐ. ἀποδεικνύω, οβίεπάαπι, επεπερῖία 
αἰῑαίῖ οοπιργοῦεπι. ᾿Αποδεικνύναι 5 ΄ νο ἀεπιοηβίταίθ”, 'Ρχουθ”, 

ἐπιδεικνύναι /το οχΗΙὈ1Ε’, «ρῖγο 58 ἃ 5ΡΘΟΙΠΙΘΗ᾽, πρῶτον 
μὲν εἩοα]ά ρτορεχ]γ Ἠαγο Ῥθευ {ο]]οποᾶ Ὦγ ἔπειτα δέ. τοὺς 

μέν] . 6 145, 1. ἀπὸ πολλοῦ ἀργυρίου] 1τ 117, οἳ. Απαῦ, 
1 6, ὅ ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων συλλέξας στράτευµα, ἨΠεν. 

1. Τ61 ἁπὸ τῶν ἰδίων κτημάτων δαπανᾶν. 9, ἡ δόξω ἕν τι--ἐπι- 

δεικνύναι, ΄ϱἹοπ]ᾶ γοτα ἐπίπ]ς ]ιαί ἵπ ἐπῖς 1 ντας ρἰνῖπρ γοα 9ηΘ 

Ῥατίοπ]ατ βροοἴππεη οἳ πο παδίοτς γ/η]ο] οοποθγΏ ἨΠοιβο]ο]ά 
πηβηιρεπιεηῦ ϱ) , 5 166 ποίο2. ἕν τι πιπι, φαϊεσιπιφιιθ 

8ἳξ. ΒοΧ 21 μηδέν τιζπε ππο φιίεπι, φιαἰεσιπιφιιε θέ, 1,θε 

ΦΥΟΤΒΙΙ8 το ]ιῖ1. 

δ2. Ἱ. 11. καὶ πάνυ γε, ΄7ο5, πιοβύ οργίαΙη]γ’. Βθ6 ΟἨ 1 
δτ]. 47. τὸ τούτου ἀκόλουθον, ΄ υ]αῦ {5 οἳ α Ῥί6οθ ση ξ]α 

619), α. 8 160. Οἱ, Ατὶβῦ, ΑοΟἩ, 458 τἀκόλουθα τῶν ῥακών, 

ἐν]αῦ βοτύβ να Ἡ {πο {αίὔεγς ). 18. ἔπιπλα, ειρεϊζεσίτεπα, 
ἐᾳοοᾷβ απᾶ ολα({ε]ς ), ' {ατηΙζαχθ”. 14. καί, εἰ ἰαπιεπι, Ἱ. 64. 

“μὴ ἔχοντας, /' ππβ)]θ”. 16. εἰ σᾶ ἐστιν αὐτοῖς, 
Ν 
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ἐνδίμαχ {παγ Ἠατο ἔ]ιοπα ϱα[θ’. ΤΗθΘ Αἱῑο ἔοτπι βΏροαχς {ο 

Ίατο Ῥθεῃ σῶς ποῦ σώος ΟΧ σῴος, Υ. Οοῦυεῦ Ν. Τι, Ρ. 418. 10, 
πολλὰ μὲν- πολλὰ δέ] Βοο η. {ο Ἠίοι, 1. 198. 18. κεκτη- 
µένους, ΄ἔ]ιοαρ] {16γ Ρ0ΒΡΒΘΒΡ᾽. ἔχοντας ἔτοιμα ὅτων ἂν 
δέωνται χρῆσθαι, ΄ Ἠανίπρ, νηαίονον {αγ τοπίτο, τονᾶγ Εος 

πδο). Έοχ {πο ΙπβηϊΙτο αἴ[οι ἔτοιμα 5εο , 8261, 1. 

88. 1.20. ἀλλὰ τί οὖν--ἤ, /νοῖ], ν]αῦ (οἱβο) Ῥαίιρ; 68, 
Ῥε]ουν τς 6 1 1. 4, Ο75, 1 4, 18 τί δέ, ἔφη, εἰ μὴ µαστιγώσας 
...ἐξ ἀρχῆς χρήσομαι ; 21. ὅποι ἔτυχεν, ΄ ΨἩΘτουεν 1ὲ 
οἸαποςθᾶ”, «ΠΥΝΊΘΤΘ αἲ ταπᾶοπι . 23, ἐν χώρᾳ, στο 
Ίοσο, ἀεδεϊχιαίο ἴοσο, «Ίπ Ὀλπαῖν Ῥτορθγ Ῥ]αςθ). ντι 18 1. 11Τ 

χώραν ἑκάστοι εὑρεῖν, ΟΥΧ. τν ὄ, ὃτ ἃ ἂν ἀσύντακτα ᾖ, ἀναγκὴ 
ταῦτα ἀεὶ πράγματα παρέχει, ἕως ἂν χώραν λάβῃ. 25. 

καὶ---Ύε, “765, απ’, 1 8 ὃ Ἱ. 16. ἐν χώρᾳ ἐν ᾖᾗ ἔτυχεν 
κτλ., «1η ο Βτεί Ῥ]αορῬ {λαῦ ολΏαποθᾶ, Ὀτπό ποιο 16 19 Ῥτορος 
ἴλου ϱλοτ]ᾶ Ῥο αγταηρεᾶ”, 24. ἔτυχεν: Υ. 1εΧ. πᾷεχ 6. 0. 
Ῥ. 1653 Ρ. προσήκει, Ρ9, αὐτὰ διατετάχθαι. 26. τι-- 
τῶν οἰκονομικῶν, “απ οἱεπιθηί 1η {πο Κποπ]εᾶσο οἳ Ἡπεραπᾶνγ’. 

64. Ἰ. 29. ἔνθα μὲν-- ἔνθα δέ, ΄ αἲ οπ9 Ρ]αοο ----έαὖ αποί]ου 
Ρ]α600. πάντας ας εἰπεῖν-- [ογο οπιπιο8, ' 811 8ο {ο βρεαἷ”, 

6οπθ πηῖρ]Ώῦ εαγ α11’, χα 48. ᾱ. 5 208. 29. καὶ τούτους, 
οὐδᾳτίε, « απᾶ ἴποβο {ἴοο”, «αἱραῖῦ {016Υ). Ῥ6οθ π. {ο 11 1. 96. 

80.  θαµινά, α Ῥοοίίσα] ποχᾶ, πού. ϱ]. οἳ θαµωός, εγεῦεν, Ἀβδεᾷ 

αἀγοτρία]]γ--θάµα «οἴ(οπ) (Μοαπι. τ 1, 29). 10 οοσατβ 81ο Μεπη. 

τ 11, 15 εἴσιθι θαμινὰ 1.6. υεπεία ἴπι ἄοπιιπι πιδαπι, Απεῦ. 

ιν 1, 16 θαμινὰ παρήγγειλεν, ΟΥΠ6Ρµ. ὃ, Ἱ θαμινὰ σκοποῦσα, ἆθ 

χο 6ᾳ. 10, 7. ἀποδιδράσκοντας, ’ ὑχγίπρ {ο α,θοοπᾶ), Μεπι. 
απ 10, 1 εἰπέ µοι,...ἄν τίς σοι τῶν οἰκετῶν ἀποδρᾷ, ἐπιμελῇ, ὅπως 

ἀνακομίσῃ; Όπ ἴπο ἀετεπορ Ῥείπθεη ἀποδιδράσκειν απᾶ 
ἀποφεύγεω 59ο Απαῦ. 14, 8. 81. ἐθέλοντάς τε ἐργάζεσθαι 
{οχ ἐθέλοντας ἐργάζεσθαίτε. Οἱ. Μετα. 1 ὄ, ὃ προτρέπονταί 

τε ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι καὶ ἄλκιμοι γενέσθαι, 1Υ 3, 40 ἐξηγεῖτο ἅ τε 

ἐνόμιζεν εἰδέναι δεῖν καὶ ἐπιτηδεύειν {οι ἃ ἐνόμιζεν εἰδέναι τε δεῖν 

καὶ ἐπιτηδεύειω. Οἱ. Ῥε]ου; 1. Τὸ. 84, καὶ σφόδρα γε, 

8Ώογο 1 8 8 1. 16. 

6 δ. Ἱ. 56. ἢν--παραπλησίους γεωργίας γεωργοῦντας, 59, 

ἐπιδεικνύω, ΄οπ]θἰνα πρ βἰπαῖ]ας Γ4ΥΤΩΒ᾽, 1.Θ. Τ8τΠηΡ οἳ α 1ο 5οἱ1 
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᾿απιᾶ πη(]ι Ί]κο ορροχαπ]θΒ. γεωργοῦντας, τοὺς μὲν --τοὺς δέ] 
8806 ποίοοντ 8 171. 126. 8Τ. ἀπολωλέναι- ὑπὸ γεωργίας, 
''εΩιαί (1εΥ Ἠατο Ῥθεπ ταϊπθᾶ Ὦγ {ατταῖηᾳ’. “πὸ 16 Τ6ΕΥΥ 6ΟΙΊΙΠΟΠ 
ο] {1ο επ. οἳ 68 3586 ΟΥ Ο0ΟΒΒΙΟΊ 8Εΐἴε6τ α πετ {ἴ6χ τοτῦ ης] 
᾿Ῥαφαῖνο πηραπίηρ, ΟΣ αξί6χ οχρτοβείοπ Ίΐκο τραύματα ἔχειν, πληγὰς 
. λαβεῖν ΙΟ] ΟΟΠΥΘΥ 8 Ῥαβδίνθ ποίίοη; 566 4ὖοτο 1 92, Ῥεἱουγ 

ππ 59. 41. ἀναλίσκουσιν οὐκ εἰς ἃ δεῖ-- εἰς ταῦτα εἰς 
ἅ-; ἓοχ 1ο οπαϊβεῖοπ οἳ ἐπο ἀεπιοπβίταξῖτο απᾶ οἳ ἴχιο ρτεροβΙ ο 

ἍνπΙοἩ ϱΠοπ]ᾶ Ὦο τερεαίεᾶ Ῥεΐοτο {πε τε]αίῖνο, 5εο Μαάν. τ. 
Ἐσηί. δ 102, απἀ οἩ {ηθ πβο Οἱ ες Α1ΐεχ ἀναλίσκουσιν 566 Ῥε]ουγ 

1. 44. εἰς ἆ βλάβην φέρει-- εἰς ταῦτα ἃ βλάβην Φέρει. 
“16 βοπιεβπαες Ώαρραπβ ἐλαί α ποπίοτ τε]αίνο, πΏ]οὮ οαρΏί {ο 
΄βίαπᾶ ἵη {Πο ποπ ]πα{χτο (οοἰποιάςης ἵπ ἔοστα γηζ]ι ἐ1λθ αοοαβα- 
νε), ρ8β5ο5 Ὦγ αἰίτασίοη Ιπίο πο ασοοπβαίἶτο, ἀθΐϊνο οἵ 
σεπ1{1νο, Μαᾶν. Βγηῦ. 8 105 Ἡ. 3. 45. αὐτῷ καὶ τῷ οἴκῳ 

Σίο Ἠοαςεθ απᾶ τηαςίογ᾽, Αὐτός, Ἠ]κα ἴρεε, 15 ἔτεαποεπ{]γ πβεᾶ 1π 

{15 8επΠ5βθ. ΤΊηοτο 15 πο ποορββῖγ ἔος Οοὐεί 5 αἰθεταίίοη Ιπίο 

΄ ̓αὐτοῖς  βαοἩ ἰπαηεϊεοπθ ἴτοπι Ῥ]ατα] {ο εἴπρα]ας Ῥεῖηρ τοτΥ 
ΟΟΠΊΊΠΟΠ. Ἀ6θθ Ἡ. ΟΠ ΣΠ 12 απᾶ Ιηπᾶᾷες {ο Ἠίετ, Ρ. 1140 ϱ. γ. 

“Ῥ]πτα]’. ΟΙ. ἆθ Ἐερ. Τιαο. ν 4 πώς ἄν τις ἢ ὑπὸ λιχνείας ἢ οἶνο- 

Φλυγίας αὐτὸν ἢ οἶκον διαφθείριε; Μετα. τα 8, 10 ντ] 
Ἐλπετ”5 ποίθ. 

56. Ἱ.44. οὐδ εἷς τἀναγκαῖα ἔχουσι δαπανᾶν, ΄Ἠατο ποῦ 
εΤεΏ ΠΙΟΠΘΥ {οχ ἨθοθββασΥ εχρεπάΙέττο , 

ΟΙ. Ἠϊογ. κ 8 δαπανᾶν εἰς τούτους, Μοπῃ. 1 ὃ, 11 πολλὰ δαπανᾶν εἲς 

"βλαβερὰς ἠδονάς, ΟΥΤ. ΥΙΠΙ ὃ, 44 πολλὰ δαπανᾶν εἰς θεοὺς καὶ εἲς φίλους 
καὶ εἰς ξένους. ᾽Αμϕὶ 39ο 18 ιδεᾷ, α5 ἵπ Απαῦ. 11, 8 ἀμφὶ τὰ στρατεύματα 

δαπανᾶν, Τεοῖᾳ. ΙΥ 8 οἱ ἄνδρες ἆἀμφὶ ὅπλα τε καλὰ καὶ ἵππους ἀγαθοὺς... 

βούλονται δαπανᾶν. 'ΤΗΙ8 15ο οἳ ἔχεινΞΞδύνασθαι ἵ8δ ΟΟΠΩΙΩΟΠ 1Π ἴ]θ Ῥορί 

ΒΙΠΟΥΒ, Ὀαῦ ϱεπετα]]γ ἵΠ {1θ 84πΏθ οοηπεχίοπ οἳ “ραγῖης’: ος. Ῥ]αΐ. 

Ῥετ]ε]. 95 οὐκ ἔχων ἐκτῖσαι, “ποῦ Ὀεῖπς αΏ]ο6 {ο Ῥαγ ἵη Σα11’, 06. πια. 

15 (απα]οίατη) ἣν οὐκ ἔχων ἐκεῖνος ἀπολύσασθαι καὶ κινδυνεύων δεθῆναι 

μόλις ἐπικλήσει τῶν δηµάρχων ἀφείθη, 1μαοῖατι ΟΤΟΠΟΒ. 16 καὶ τὸ ἐνοίκιον, 

οἵτινες ἂν καὶ τοῦτο ὀφείλοντες καταβαλεῖν μὴ ἔχωσι, Ρἱοᾶογ. 8ίο, Τοπι. 

1τΡ. ὅδ0 ο .ἨΓεκδε]!πᾳ, ἐνστάντος δὲ τοῦ ὁρισθέντος καὶ μὴ ἔχων ἀποδοῦναι, 

πάλιν ἔταξε λ ἡμερών προθεσµίαν, δὲ Μαϊζ. χνὶΗ 96 μὴ ἔχοντος αὐτοῦ 

'. ἀποδοῦναι. 89 Ἐ. ΕΙε]ᾶ Οέΐωπι Λογυίσεηδε Ῥατί 1ΙΙ Ῥ. 10. 

ἳ 45. Τμπο ϱαΏ]εοί ἶ5 ἴακεη Ἡρ ἵπ ο, 6, 11, πΊετο Βοσγαίος 
Ὅσουος 1γόπι ἴἨθ οΡΡ. εχαπιρ]θ οἳ 1Ι5ομοπιασηας {λαέ ἐλοῖτ 
ΤΘ6ΠΤΤΥ 15 πε {ο {λιοῖτ ΟΥΏ ἀμέλεια. 
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6 Τ. Ἱ. 60, θεώμενον σαυτοῦ ἀποπειρᾶσθαι εἰ γνώση, “{ο ᾖ 
πιακο ο ἱτῖα] οἳ γοἩχβα]{, πΠοαίπον τοι νι] δαν, Ὦγ Ῥεΐπρ α - 

βρεοία{ογ 0. δ1. ἐγώ σε σύνοιδα-- ἀνιστάμενον] “νο {1θ 
οῬ]εοῦ οἳ σύνοιδα 18 ποῦ ἴμο 68ΊΠΘ Ῥ6ΙΒΟἨΠ ας {με εαρ]οοξ, ἐν ρατ- - 

Μοῖρ]ο απᾶ βαυρίαπίίτο απο οἶέ]ος ἵη ἰἩο ἀαίϊγο 88 σύνοιδά σοι εὖ - 
ποιήσαντι, ΟΥ ῬοίἩ 1π 8οΟ., 88 σύνοιδά σε εὖ ποιήσαντα, ΟΥ, ἨΊ16ΥΘ 

8η ΙπβπΙ(ῖνο 291198, ἴπο ϱαῇΏβῦ. 1η ἀαάνο απᾶ ραγΠοῖρ]ο ἵπ 8σο., 
πηθγο {ιο ἀαΐίνο ἄερεπᾶς προη σὺν απᾶ ἴλο 80ο, ΟΠ οἶδα”. «6α]ξ 

6 689, 9, Μαᾶν. 5 178 Έοπα. 7. Βοα]παϊᾶσι ΒσαϊίοπΏαο]ι Βο]ιοπ]] 

πᾶορί {πο εππεηάαίῖοη οἳ ΟµτπεταχίΠβ...ἀνισταμένῳ...βαδίζοντι - 
ἀναπείθοντι αραϊηβί πο απ{ποτ]ζγ οἳ αἲ] πο 5: ΟοῬεῦ τοίαῖηβ 

έλο τς τοβᾶίηρ πίἩ {1ο αἱἰοταθίοη Ἠοπετοιτ οἳ ἐγω σοι σύνοιδα 

1Π{ο ἐγώ σεοῖδα. 1 Ώαγο αἀορίεά Βααρρθ’5 τοαᾶ1πσ. νῖν δέ, 

έα5 1έ 15”, “αἲ Ῥτοβοπίῦ’. ὅδ. ἐμὲ ἀναπείθοντα προθύµως συνθε- 
ἆσθαι, ΄ ἀοῖπρ α1] γοὰ ο8η {ο ἹπᾶποῬ Ἠ1θ {ο ο ψΙζἩ γοα {ο {πμ 

εχΏΙρί ο”. 64. τοιοῦτον, ΄Β46]Ἡ α5 1 απ ΠΟΥ’ βροβῖηρ οὗ”. 
60. Φαίνομαι εἶναι, υἱζεογ 68486; Φαίνομαι ὤν οἵ ΒΙΠΙΡΙΥ φαί- 
νοµαι, αρετίε, πιαπ{γεδίο, 811. 

66. Ἱ. 9. ἀφ ἱππικῆς] Ἔπο ποτᾷβ το Ῥ]αοεᾶ αἲ ἴπο 
Ἠεκᾶ οἳ {πο Ῥϊππεπηργα] βοη{εηοθ τοὺς μὲν...τοὺς δὲ απᾶ Β61Υθ {οΥ - 
ἴπο τερίππεη οἳ {πο τοτρθ Ίπ αἰίῃασ: 8ο {Παῦ διὰ τὴν ἱππικὴν 18 

Ῥτοβαῦ]Ιψ ο Το οοηβιᾷετοᾶ απ ΙΠίθγρο]α[ΙοἩ, 61. καὶ 

πάνυ] Ἀερ η, {ο1 8 19 ]. 197. 69. ἀγαλλομένους ἐπὶ τῷ 
κέρδει] Ἠίετ, τδ δ]1. 26η. 085. τούτους μέν] Οη μὲν δοζζ- 

ἰατίωπι 5666 η. ΟΠ Ἠίετοτϐ 7]. 96. καὶ ἐγώ, 1.6. Τ 35 πγε]] 
85 γουγςε]ῇ, ἑκατέρους, Ίπ6η οἱ οἶί]ποι ΚΙπᾷ, 64. καί, 

ἑαπᾶ σας’, 4ὖοτο 1. 14, οὐδέν τι μᾶλλον, ' ποῦ οπθ 6 ἐπ 
πηΟΣΘ’. ΟΕ. Ῥε]ουι 8 10 1.76, Ἠας, πα δ 18 1. 905 πι ποίο, 
Βο Τεγ. Απᾶτ. τ 1, 68 πίῖ φιίσφμαπο, τῶν κερδαιγόντων, 
βο,τις. α. δ 169, 1, Μαᾶν. 5 51 ο. 

ον 

69. 1. 66. θεᾷ γὰρ κτλ., “πο, {ος Τοα ]οο] αἲ {Ίοπι, 88 τοι 
1ο] αὖ αοἴοτβ’, τ ]. Τ0.. ᾖπερ, εἶἰσιδῖ, / 880, τε]. Τ. 67. 

οἴομαι, 1ο εγεᾶο, 15 αδεᾷ Ιτοπίσα1]γ. 606. ἡσθῇς, οὐϊεοίετίς, 
8ΟΥ. 1 ϱαΏ]. ἔγοπι ἤδομαι. ταῦτα-- οὕτως ὀρθώς ἔχει, ’ ἐλῖβ 
18 τἰρΏ!1Υ ϱο’, το, ἱππικῇ ἀναγκαζόμενος χρήῄσθαι, ΄βἶπος 
γοι το οῬ]ροᾶ ἴο Ἱθερ Τοχβθβ’. Τ1. ὅπως...ἔσῃ] α. 
6 217. ἰδιώτης, Γιιάΐθ, ' ππβ]]]εᾶ 1Π᾽: 889 η. {ο Ἠίετο 
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-1. 9τ5. πο. τούτου τοῦ ἔργου, /ἰλί5 Ῥαβίποςς’, ϱο, 
᾿ ἱππικῆς. τδ. ἀγαθῶν εἴς τε τὴν χρῆσιν...] ἰτα]εσίίοη Τοχ 
᾿ ἀγαθῶν τε εἰς τὴν χρῆσω : 899 Ἡ. {ο 1. 91. 

610. Ἱ. Τδ. πωλοδαμνεῖν (πῶλος, δαµάω), “ἴο Ῥο 8. οο]ί- 
.Ὀτοακοτγ’.  ᾖἨΤθ. οὐδέν τι μᾶλλον, 1.6. πωλοδαμνεῖν σε κελεύω. 
΄ ἐκ παιδίων, ἐπᾶε α Ῥιετίς, «ἴποπι Ῥογ]οος”, Η{. ἔποπι Ώογβ”. 
ΟΕ, Οσε. 1 8, 9, Μοαπι. 1 9, 8 ἐκ παιδίου. ττ. κατασκευ- 

:. άζειν, ἄοσεγε, αἄφιε[ασετα, "ἴο απ”: οἳ. Όστ. νι 1, 45 οὓς 

κατεσκεύαζεν εἰς τὸ δουλεύειν. το. ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδι- 

 δόασιν, ὕπ πιεῖῖι Ῥγο]οϊωπί, “Ίκθερ οἩ Ἱπιρτονίηρ’. επι, 1Η 

9, ὃ ἐπιμελείᾳ πολὺ ἐπιδιδόντας, Ρ]αΐ,. Ῥτοίαρ. Ῥ. 818 α ἀεὶ 

ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι, Ἠίαχ, ας Τ 1. 691. 68. ἡᾗ οἱ 
πλεῖστοι λυµαίνονται, 50. τοὺς οἴκους, πογίῦις δις ϱα }αἴΐοπα 
πι, φια Ῥίεγίφιιε, φιᾶῖ ία Γασίισιί, ἴαῦεπι γεί Γαπιζίαγί σοπ- 

ἐγα]πιπέ, «ποια ἴλαῖν πῖνος 1π α γαΥ ἵηπ πη]οἩ πηοβῦ οἳ ἴΠεπῃ 

νο ἆο 5ο Ὀτίης ταῖη ΟΠ {λοῖχ Ποπβο]ο]ᾷβ’. Βεθ 6Υ. Ἡ. 

 δ1ι. Ι. 84. τούτου-- αἰτιᾶσθαι] α. 8178, 2. πότερα--ἤ, 
ιἱγιπι---ατ. 86. ὧς ἐπὶ τὸ πολύ, /εγο, ΡΙεγιπιφι6, «85 α τ]ο. 

87. κακῶς ἔχῃ, πιαῖε κε λαῦεαί, ’Ὦο ἵπ 11 οοπᾶ101οπ”. 88. ἦν 
κακουργῇ, /1 Ἡθ Ῥο τἰοίοπβ, ἆο παἰβομΙαξ’. Ο1. ἆθ το 6ᾳ. ΤΙ ὅ 
ἔξεστι τῷ ἵππῳ καθ’ ὁπότερ᾽ ἂν βούληται τῶν πλαγίων κακουρ- 
γεῖν. 89. τῆς δὲ γυναικός, φιοᾷ αἰιϊπεί αἆ µ«ογεπι, :88 

χορατᾶς α π]{ρ). 

Ὑο Ἰανο α βἴπ]ῖ]αχ 19056 1186 οἳ {Πο σαοπ11νο, Ῥ]ασθᾶ αὖ ἴ]ο Ὀορϊηπῖης 

οἳ α οοηβίτιοίοἩ, {0Υ {1ιθ βακθ οἳ Ῥτοπαϊδίης πιθηίοη οὗ 10 νηζποιῦ αΠΨ 

σταπηπηαθίοα] ]αβδυζβοαθίοη οἳ {πο πεπ]ήνε, ἵπ Ῥ]α6. ΡΒπαθᾶο Ρ. 78 Ὦ τί δέ; 

τών πολλών καλῶν, οἷον ἀνθρώπων ἢ ἵππων, ρα κατὰ ταὐτὰ ἔχει; ΟΠαΥ- 

1ΠΊ468 Ῥ. 106 Ὦ ὡσαύτως δὲ καὶ τών ἄλλων τεχνών, ἀθ τορ. Υ Ρ. 470 Α. 

τί δέ; γῆς τε τµήσεως καὶ οἰκιών ἐμπρήσεως, ποῖον τί σοι δράσουσιν οἱ 

στρατιώται πρὺς τοὺς πολεµίους; Ῥ. 676 Ώ ἀλλ᾽ εὐδαιμονίας τε αὖ καὶ 

αθλιότητος, ὡσαύτως ἢ ἄλλως κρίνεις; «ΟΥΡ. Ρ. 609 Ὦ τί δὲ δὴ τοῦ ἀδικεῖν; 

πότερον...ῇ καὶ κτλ. 899 Εϊάςε]], ρ. 196, Μαᾶν. 5 ὄδ Ἐοπι, 

διδασκοµένη---τάγαθά] ᾱ. ξ 164, τἀγαθὰ Ὦγ οταςῖς {ου τὰ 
ἀγαθά. 90. κακοποιεῖ, ρεεσαὲ, 1.6. 1611 {8ΤΩΙ1Ι81ΘΊΩ ηΟΏ 

χοοίθ αἁπι]π]θίταί (5έμγ2). Βομασίει που]ᾶ τοβᾶ κακοποιοίη. 
Τηθ Νις Ώαγθ κακοποιεῖν. ἴσως, ϱγοΓεοίο, 185 Ἠςτθ, 88 

ο{ίεῃ, αβεᾷ {ο βοΐνεηπ α Ῥοβί{1νο βββεΓ{ΙΟΠ. δικαίως ἂν--- 
τὴν αἰτίαν ἔχου, ΄ ποι]ᾶ ἄθβεινε {ο Ὄεαχ ἴπο Ῥ]απας”, 91. 
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διδάσκων, Εο. αὐτήν. εἰ...ἀνεπιστήμονι...χρῴτο, 8ο, αὐτῇ 
οὔσῃ, «1ξ Το ε]ιοπ]ά Απᾶ Ίου ἴσποταπ{’. 860 Ἡ. ἴο Ἠίετο Ἱ. 496. 
τούτων] . δ 1860, 1 Νοίο 1. 

612. Ἱ.9δ. πάντως δ᾽...ἀπαληθεῦσαι, ΄αξ ΑΏΥ ταίθ, ππᾶθτε 

ΑΠΥ οἴτοππηβίαποςἙΕ, βροα]ς {ηο π]ο]θ ἐταμ). Έοτ ἀπαληθεῦ- 

σαι, ἴηο 1πῇ. 8ΟΥ. 1 αοὖ. (αβεᾷ 5 αΏ Ἱπιρεταίϊνο α. 6269, ο. Ρ]α{, 

Οτα!γ]. ϱ. 426 Ἐ, Τ8. Ρ. 211 9) οἳ ἀπαληθεύειν, Ἡ. Ἐβίίθηπθ 

χθβᾶβ ἀπαλήθευσαι 80ΟΥ. 1 πα]ᾶ, Ίπηρεχ,, Ὀτῦ 16 15 ἀοαοθέα] είπεν 

{πο παϊάᾷ]ο 19 αθεᾶ, α5 βἰα[εᾶ 1π Τᾷᾷε]]-Βοοίῦ Β. τ. 

96. ἔστιν ὅτῳ ἄἆλλῳΞ ἔστιν ἄλλος τις ᾧ, Μαᾶν. 5 105 8. 

τῶν σπουδαίων, ΄Ἱπιροτίαπό πηα{{εις’, Ῥατ{ιίϊίνο ρεη. αἲίοτ 
πλείω. ᾱ. 8 168. 99, εἰ δὲ µή, ἶ.ο. ΄ 1 16 18 ποῦ ἔττπο {ο 547 
ἴπαί ἴηετο 16 πο οηθ πλ ποπ 1 Ώανο ἔθπγεν ἀϊδοιβδίοης {λατ 

πΠιἩ ταΥ πζθ, αὖ ΑΠΥ ταΐο {ποτο ατο ποῦ τηβηγ’, /{θυν, 1 ΑΠ’. 

619. Ἰ. 100. νέαν, Ρο. οὖσαν, οἳ. 4Ώογο 6 11 Ἱ. 93, ὡς 
ἠδύνατο ἐλάχιστα ἑωρακυῖαν, ΄ πΊθη Αἶθ Ἰιπᾶ β6εη α5 Π4119 οἳ 

μ, 

[ 
ε 
18 
νι 

τ 

ὴ 
ε 

ἴποθ ποτ]ᾶ α5 Ῥοββῖρ]θ’. . 109. µάλιστα, «768, ορτίαΙη]γ’. 

ΟΕ. π. {ο Ἠϊετο 1 ὃ 21 1. 129. 105. θαυμαστότερον, Ρο. 
ἑστὶ ο ἂν εἴη. { 

614. 1. 106, ἡ, Ἱπίειτορα[ νο, 107. οὐδὲν οἷον τὸ ἔπισκο- 
πεῖσθαι, 1.6. οὐδὲν τοιοῦτόν ἐστιν οἷον τὸ ἐπισκοπεῖσθαι, ] 

«λοτο 5 ποἰμῖηᾳ Ἠκο Ἰοο]ίτπρ Ἰπίο 15”, ργαεδίαὶ, ορἑίπιωπι Γιεγὴῖ, 

οοπδἰάδγατε, πῖ]ὲῖ πιεῖῖιι εδὲ φ παπι, Ἐτ. {ἶ τή α τῖεπι ἄε ἐεῖ φιιε - 
επαπιίπεγ, 198]. ποπ οἱ ὃ ἴαῖ ο0δα, οοπιο. Βο Ῥ]αΐ. 6οτρ. Ῥ. 

᾿. 441 6 οὐδὲν οἷον τὸ αὐτὸν ἐρωτᾶν, Ῥ. 481 Ἐ, Ὠεπιοβί]. αἄν. Μιᾶ. 

Ῥ. 629, 11 οὐδὲν οἷον ἀκούειν αὐτοῦ τοῦ νόµου, Ατὶ56. Αγ. 9067 

οὐδὲν οἷόν ἐστ ἀκοῦσαι τῶν ἐπών, 1178. 195 οὐδὲν γὰρ οἷον Β0, - 

τοῦτο. συστήσω...σοι... Ασπασίαν, “1 ν] ΙπίχοᾶποῬ 
Αβραβ]α {ο Τοπ’. ε 

Συνιστάναι 18 οοπδοσΐίαγε, οοποαϊἴέαγς, {ο Ὀτίηρ {οροίπου ας [γ]θηᾶφ’. 

ΟΙ. Χεῃ. Βγπηρ. ΙΥ 68 καὶ πρὸς ἐμὲ ἐπαινών τὸν 'Ἡρακλεώτην ξένον, ἐπεί µε 

ἐποίησας ἐπιθυμεῖν αὐτοῦ,συνέστη σάς µοι αὐτόν, Ῥη]]οᾶρθτηι5 ἄθ νΙζ. εὐ νἱτῦ. 

45, 8 εᾱ. ἄοεζθ]ΐπρ τοίετς {ο {ῖ5 Ῥαβδᾶσθ: προσάπτειν δ᾽ ἑτέρῳ, ὡς Ασ- 

πασίᾳ καὶ Ισχομάχῳ Σωκράτης, 38 ἴ]ιο ρββδ8Ρ9 18 τοπᾶ ὮΥ Οορεῦ οχαῦ. ἆθ 

ατία ἐπίεγργείαπαᾶί ρ. 103. ς 

108, ᾿Ασπασίαν] Αρραβῖα, {πο οοἰουγαίοά παίϊτο οἳ 
ΜΠείαβ, πο Ρ7 Ίος Ῥοαστίγ απᾶ Ἠἱρὶ τιεπία] βοοοπιρ]ςΏπαθηϊΒ 
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ποφπϊχθᾶ ϱποἩ αβοοπάαπογ οὖοτ Ῥοχ]]ος, ἐ]ιαῦ, αξίες βαραταθῖης 

ἔχοπι Ἠ]5 νηῖ[ο Ὦν πππίπα] οοπβθη6, Ὦθ αθπομθᾶ Ἠϊπηβα]ξ {ο Ίεχ 
{οτ {πο τοςὺ οἳ Ἠϊ5 16; βἶποῬ {πο Αἰποηίαν Ίαν Γοχραᾶς ΠΙΒΥ- 

᾿τ]ασε Ῥοΐπεοη α οἱᾷσεη απᾶ α Μογοίση ποπιαη. Τῆο 8οη ἩΠοπι 
| Ἔλο Ῥοσθ Ἠϊπα πνας Ἱερ]πιαίοᾶ ὮΥ α βροοία] ἄοταο οἳ ἔλθ Ῥεορ]α 
απᾶ {οοῖς Ηῖ5 {αί]οι’5 ὨβΊθ. ΑβΡραβΙ8)5 Ώοπιο να5 ἴπθ οεηίτθ 
οἳ ἴνο Πίεταχγ απᾶ ΡΗΙ]οβορβίοα] βοοἸθίγ οἳ ΑίΠο6ηΠΒ, {μοαρ] ια 
ΒΙΟΥ οἳ Ἠογ Πανίπρ Ὀεοη ἔλο ἴοασ]οχ οἳ Βοοχαίθς ἶ5 ἀοαὈί[α] 

Ῥθοσπβο οἳ {πο αρρατεπ ΙΓΟΗΥ οἱ ἴἩθ ρ8δδαβες οἳ Χεπ. απᾶ Ρ]αΐο, 
 νποταῖπ βποῖι βἐαζοπιεπό ἵ5 {οαπᾶ. ΟοῬεῦ Ῥγοδορορταρ]ία Χεπ. 

Ῥ. Τὸ ἤ. 

ἐπιστημονέστερον, Ροτ{έζμς, ΄1ΠΟΥΘ Ἰςπομήπρ]γ’. 

ξ1δ. Ἰ. 110. οὖσαν] . 8 226, 1. ἀντίρροπον, Ρατίβ 
πιοπιεπὲί, “θα αἰνα]οης {ἴο”, Πέ. «οοαππθετροίείηρ᾽, τοπ ῥέπω 

πιο] ἶ5 Ῥχοροσ]γ βα]ᾶ οἱ {ο ἀρβοσπᾶαίπρ Αο86, ἩἨεπος ἀντιρ- 
ρέπω, «{ο Ῥα]απος”. 118. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, 5 11 1. 86 η. 

114. τούτων, β9. τῶν δαπανηµάτων καὶ ταμιευµάτωγ. 

616. Ἱ. 117. ἀξίως λόγου, 1.4. ἀξιολόγωςτ].08δ. 118. 

ἔχειν ἄν] α. 5 211. 

ΟΗΔΡΤΕΗ ΤΥ 

Κγίοῦωῖαθ ΕΊΏγεΒ8εδ α ιοΐσ]ι ἐ]ιαὶ μα ἐπθίγισξίοπ ἴπι ἴ]ο αγί8 

απιᾷ εοἶέποεξ πια ὂε Ιἰπιιεῶ {ο {]οδε ιο]ία]ι αγο Ὀεδί ιοογί]ι οιῖ- 

υαϊΐπα; απᾶ Βοογαίε αρρτουεθ ο) 6 τοΐφ], οὐ]εοξίπῃ ἴο ἴ]ιοα 

πιοε]απῖσαϊ ατγίε οτι ἰ]ιθ ογοιωιᾷ ἐ]αί ἰ]ιει επἰαἰῖ δεᾶεπίαγή απᾶ 

ἐπάοογ οοσιραίίοπα απ {]εγε[ογο επ]εευῖε α πιαπ’ πιϊπᾶ απᾶ 

2οᾶψ, τω]ηῖε «]ιει ἀϊυοτοε α πιαπι /γοπι αἰοπέίοπι {ο ἐἶιε ἐπέεγεβδίδ 
ο} ἴ]ια Ῥιὐζίο απιᾷ ἴ]ιοβθε οἱ Πΐς ]γίεπᾶφ. Ἠεποσο ἴπι 80πιϱ 8ίαί68 

{πο γταοίϊσε ο ἴ]ιοπι ἵφ αοἴιαῖ ἐπίεγαίοίεᾶ. ΤΊιε οπἵψ γιγειῖί5 

ἀεεϊγαῦῖε [ον Ἰγίοῦιῖι αἆγο {]οδε ιο]ίο]ι ἐ]ιο πα οἱ Ῥετεία 

2ι8ἱἵψ αἀπιίγες απᾶ Επεοιταφ6ε, υἱ2. αρθτἰσιζίμγε απ ἐλε αγὶ οἱ 
αγ. 

Τργεβείοη. οι ἴἔ]ιε αἀπιἰπίεἰγαξίοπι οὗ ἐλε Ῥεγείαπ Ἐπιρίτε, απᾶ 

ἴπ Ῥατίίοιίαν οπι ἴ]ιε φιαἰέίον τω]ιίο]ι ἀἰφείπιφις]ιεᾶ Ογγις ἴ]ιε 

"Φοιπφεγ. Απεεᾶοίε ο απ ἐπίεγυίειο Ὀείιοεεπ ἐ]αί Ῥτίποε απιἀ 
1ηαπᾶεν. 



196 ΝΟΤΑΑ τν 

81. Ἱ. 1. ἐπιδεικνύναι] βεθ Π. οἩ 1Π]Ἱ. 6. 8. ῥάδιον, 66, 

ἐστί. οἵους δεῖ, 5ο. εἶναι ΟΥ κτήσασθαι. 4. αὐτῶν, βο. 

τῶν τεχνῶν. οἷόν τε, Ρο. ἐστί. καὶ ἐμοὶ πρέποι ἂν---ἐπι- 

µελομένῳ: βαΡΡΙΥ κρτανι ἑαπᾶ --- 16 νοτ]ᾷ Ῥο πιοβύ μα 
αὖ]6 {οχ πῃθ {ο εηΏρασο 1. 

Έου {ο οπιϊβδίοη οὗ {πο ῬχοποιἨ ἵπ ἴπο βοοοπᾶ οἶβαδθ, ὪΠεχθ {16 

οοηδίγασξίοπ ἀἱβοτς ἔτοτα (λαέ οἳ 6ο Ἠταί, ο. Απαῦ. 111 8, ὅ ᾿Αριαῖος ὃν 
ἡμεῖς ἠθέλομεν βασιλέα καθιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ κτλ. 

{0Υ ᾧ ἐδώκαμεν καὶ παρ᾽ οὗ ἐλάβομεν, 19. ΤΙ 1, 17 ψὶει ἘάλμποχΒ ποίθ, 1Υ 

”, 5, ΟΥτΤ. 111 1, 98, ΒΥΠΙΡΟΒ. Υ1ΙΙ 17. Οπ {πο α8ο οἳ {π9 ρατθ]οῖρ]θ 

νἨθγθ Ὑθ 1156 {ο Ἱπβπ]θίνο, οξ. Ῥ]α6. Ῥηπεά. ο. 65 Ῥ. 114 Ὦ τοῦτο πρέπειν 

μοι δοκεῖ οἰομένῳ οὕτως ἔχειν, 1.Θ. “1ῦ ΏθοοπΙθ8 παθ {ο Ἠο]ά {0118 ορἰηΙοη”, 

ΒΟΡΗ. Ο6ᾱ. Τ. 916 

φεῦ φεῦ φρονεῖν ὡς δεινὸν ἔνθα μὴ τέλη 

λύει φρονοῦντι, 

1.6. “Πθτο 16 ἄοθβ πού ρα {ο ο υγὶδο’. 

7. αὐτάς, ἔρθα». καὶ αὐτὸς δέ, «απᾶ γοτχςε]ξ {οο”. 
ΤΗ15 οοπαῬίπαΙοη οἳ καὶ απᾶ δὲ 15 Υ6ΙΥ ΟΟΠΊΠΠΟΠ 1π Χθη.: 

{ο καὶ 561Υ65 ο οοπποςοῦ πο οἶαπςθς απᾶ δὲ-- δὴ Ίπ ἴ]ο 6οηΏβο 

οἳ αἄεο. ΟίΠεΙβ τεβατᾶ δὲ 5 {πο βἴπιριθ οοπ]πποίῖοη απᾶ 
ἰα]κο καὶ 1 {πθ β6Πβ9 οἱ «αἱεο): βθθ {οτ]. 8δ. 8δ. συγ- 

ωφέλει, 5ο, ἐμέ: οἳ. 1 3 14 1. 98. 

60. Ἱ. 11. αἵ γεβαναυσικαὶ καλούμεναι, 69. τέχναι, αγί68 
βογᾶάἰᾶαο οἱ εεἰἴιαγίας, ΄ πο 5ο-οα]]οᾶ τποοΠαπῖσοαί ατῖς᾽. Τη 

Ατὶς{οῦ, Ῥο]. 1 ὃ, 2 ὁ βαναυσικὸς δήμος 5 ορροβεᾷ ἴο ὁ γεωρ- 

γικός. 

«Ῥ]αγπππσπποθ 686 {πΠίπΙΙ Ῥ6Υ τέχνας βαναυσικὰς αἱρηϊίβοβηξαχ αγ{65, 

αᾳπαθ αἆ Ίσηαπα οχετορηίαν. Θματο Ὑπἱοβπαδ αρυᾶ Τμοῖαη Του. οοη{α0. 

Ῥ. 191 αρρο]]αΐίαχ βάναυσός τις καὶ πυρίτης τὴν τέχνην, αΏῖ βοπο]ϊακίθβ 

Ὦ6Η8, ὁ διὰ πυρὸς τεχνίτης ἐργαζόμενος. Ἐνγπι. Μαρῃ. βάναυσος: κυρίως 
πᾶς τεχνίτης διὰ πυρὺς ἐργαζόμενος' βαῦνος γὰρ ἡ κάµινος εἴρηται καταβέβηκε 

δὲ ἡ λέξις εἰς πάντα χειροτέχνην’. ἘΕΙΒΙ4 

ἐπίρρητοι, Ἱ. 4. ἐπιβόητοι, “οχο]αϊπιθᾶ ασαϊπαί”, "1π- 

{ατιοτς’, α ποτᾷ ποῦ οἱβεν]ιοτο πδοᾶ Ὦν Σεπ. απᾶ ὈῬε]οπρίηρ {ο 

Ἰ8ΐε; (τοεῖς. 19. καὶ εἰκότως μέντοι ἀδοξοῦνται, /απᾶ 
Ῥοβῖάες {αγ ατα, 85 ἔΊεγ ἆθβοτνο {ο Ῥο, Πε]ᾶ ἵπ ἀϊρτεραίθ”. καὶ 

---µέντοι Ιπτοᾶπςοθβ 8οπ1θ αἀάϊμοπα] {αοῦ ἴμαί ἵ5 {ο Ῥο ποίεᾶ, 

απᾶ ἀπετς οπ]γ {ποπ καὶ δὲ ἵπ ἴλαί ἴἩο μέντοι 18 βἴτοησος ἴλπαη 

πο δέ, απᾶ {]ιαῦ ἐμο Όντο ρατῖο]ες ατθ ποῦ πΘΟΘΒΒΑΣΙΙΥ βεραταΜεᾷ ὮΥ 

ἔπε Ἰπ{οτνεπ/{ίοη οἱ οίμοΥ ποτᾷς. Οἱ, κθθ8, στ 17, Ἠιᾶᾶε]] Ρἰαϊοπίς 



1ν 4 ΛΟΤΕΣ ͵ 127 

ἑάΐοπις Ῥ. 114. ἀδοξοῦνται, 596 Π. οη Ἠίος, ντ 10]. δ1. 

14. τῶν ἐπιμελομένων, ’ ΟΥΕΙΡΘΘΙΡ’, ἄ. 8 216, ᾱ. ἀναγκά- 

ζουσαι] . δ 211, 2. 16. καθῆσθαι καὶ σκιατραφεῖσθαι, 

ἐπογίοπι εἰ ιιπιυγαείῖεπι υἱίαπι ἄιιοεγε, «ο Ἰθαᾶ  βεἀεηίατν αηᾶ 

 ἀπᾶοος 1Μ6᾽, 48 οΡΡ. {ο ἐν ἡλίῳ καθαρῷ τεθράφθαι (Ε]α0. Ἐμαρᾶς. 

-Ῥ. 999 ο), ΙπἱοΙεχαπος οἱ Ἠθαί Ὀοῖπρ οοπβἰάοιεᾶ ὮΥ ἴπο ἄτοεοεκ5δ 

΄πημτ]ς οἳ οΏοπιϊπασγ. ΤἨτβ πΝθ Ἠατο ἵη ἘῬ]αΐο Ἡερ. ΥΙΠ Ρ. 

666 Ὁ {1ο πλούσιος ἐσκιατραφηκ ὡς (1Πίταης.) οοπἰταςίοᾶ νησι 
ιο πένης ἠλιωμένος, Νο ΏθατΒ {πο Ἠοαῦ οἳ ἐ]ο ἆαγ. Οἱ. Έτν. 

ῬαοοἩ. 456. 16. πρὸς πρ ἡμερεύειν, ’{ο ϱρεπᾶ {πο ψηο]θ 

ἄαγ Ὁγ ἔἶιο 41θ). ΟΜ. Απὶβέ. Ῥας 1181 πρὸς πῦρ διέλκειν. 

68. Ἱ. 18. ἀσχολίας ἔχουσι, ΄ατο εαρ]αοί {ο Ἰεῦ5 απᾶ ἨΐΠ- 
΄ ἀταποθς, πηϊοὮ Ῥτευθπό ἔπαπα ἔτοπα αἰθεπάίπς αἲ ιο βαπιθ {πιθ 

΄ {ο πο Ιπίοτοβίς οἱ {ἐπαῖν ἐγίοπᾶβ ος {οβο οἱ πο Ῥαβ]ο’. 8ο 
΄ ἀγανάκτησυ, αἰτίαν, ἔλεον, φθόνον, φόβον ἔχειν 838 αδεᾷ ἵπ ἴ]ο 
΄. 86η5ο οἳ Ροῖηρ {πο παΏ]θοί οἳ Ιπάϊσπα[ίοη, Ῥ]απ1ο, Ρἱ0γ, 1εα]οαςΣ, 

{ρατ. Β6ΘΤΙΙΥΠ. ἔο ῬἱαίατοὮ ΤἩηθηϊεύ. κσις 2. 19. συνεπι- 
΄ μελεῖσθαι]α. 6 261, 1. 20, οἱ τοιοῦτοι, Ἱ. Θ. ἴἴποβδο Ἡ]ιο 8τθ 

επσασεᾶ η ϱπο] ατῦδ. ΟΙ. Ἠϊοτ. ο. 10, 5 1. 9. κακοὶ φίλοις 

χρῆσθαι, ἴ]ο οτᾶεχ 18 καὶ Φίλοι εἶναι κακοὶ χρῆσθαι, ’ Ῥαᾶ Του 
Σπ]οηᾶς {ο ἆθαὶ ντα”, 1.ο.  Ῥαᾶ Επεπᾶφδ’. Όπ ιο πβο οἳ {ο 
Ἱπβπϊάνο 5 η αοοπςα{ῖνο οἳ 5ρθοΙ {16 α{191, 566 Μαᾶν. 1. 5. 

6 1ὅ0ᾳα, α. 8 9261, 2 απᾶ οἳ, Ἠίαχ. αι 4, Ῥε]ούν τί 9 μαθεῖν ῥάστη, 

ν18 ἀδύνατα προνοῆσαι, αγι 11 γΏ σκληρὰ κωεῖν, επι. 1 ϐ, ὅ 

χαλεπώτερα πορίσασθαι. 21. ἀλεξητῆρες, τερεαῦ κακοί. 
90, ἐν ἐνίαις τῶν πόλεων, οβροσία]]γ αὖ Βρατία. 99. εὐπο- 

λέμοις δοκούσαις εἶναι] Α. δ 156 ποῖίο ὃ (0), Μαάν. 5 20 
Ῥεπι. 2. τῶν πολιτῶν, {8 οἳ οοιχβθ ἆοεβ ποῦ ΑΡΡΙΥ ἴο 

818168. 

6 4ᾱ. Ἱ.27. ρα μὴ αἰσχυνθῶμεν, πιιπιφιϊᾶ Ῥιᾶεαί ποῦ ῇ 
2Αρ᾽ οὐκ κο ἴπο Τιαῖη ποππε εχρεςίβ Ώ 8ΏΒΠΕΣΥ 1Π ἐ1θ α{ΠΤΠΙ- 
Ώγο, ἄρα μή, Ίο πιπιπε, Ἰπ ἴπθ περα{νο, ΄σαη Ἱρ ο {]αί πθ 

αἸοπ]ᾶ Ὦο α5Παπαθᾶ») Ο8, ΑθβοἩ. Β. ο, ΤΗ. 208, ΒορΗ. Ἐ]εοίν, 
446, Απίϊς. 092, ΤΠο πβο οἳ {ο πιοοᾷβ α[ζοτ μὴ 15 ἴ]ιο β81Π1Θ 5 

ἴλιαῦ οἳ Ιπᾷ]τεοῦ απθβίῖοηςβ α1ἴοτ µή. τὸν Περσών βασιλέα] 
πει α ρεη. {0110Ί/8 βασιλεύς, 16 15 ϱεηποτα]]γ αςοᾷ νη{] ἴλο 
Ἀτθίο]ς, 45 Απαῦ. 1τ 4, 4, τι 4, 19, Ἠε]]. τα ὅ, 18, νι 1, 12, 
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να 1, ὅτ, Αμθ8. 1, 6. 80. γεωργίαν] Τ1ηο ατί]ο] 
8 ϱεποτα]]γ οπϊθθᾷ ππζἩ {1ο ἨαΙΙΘΒ οἱ αχ απᾶ βοἴθΠΟΘΒ. 

ΟΕ, Ῥε]ουν νι 8 1. 98, Απαῦ, τ 9, ὅ, Ουτ. τ 84, ὃ, Ἠεϊπᾶ. αἲ Ῥ]αΐ, 

ΒοΡΗ. 8 109, Ρ. 449, Ρ]αΐ8. Ίορα,. 1Τ Ρ. 818 ο. 81. ἰσχυρῶς, 
ἨοατΏ]Ιγ’. Βθθ Π. {ο Ἠίαχ, 1 88 1. 187, απᾶ οἳ. Ώε]ου αι ὅθ, 
ΣΠ ὅ φυλάττει ἰσχυρώς. 

6δ. Ἱ. 56. ὧδε, '1π ἐΠῖς Ἠσ]ῃί”, «ἴπ {ο παγ πΏῖο] 1 ατα 
βοῖηρ {ο ἴ6]] γοα οΓ”, ζο]ουγοᾶ Ὦγ γὰρ ΄ παπηαΙγ’, Ο8, Ηϊθυ. τι τ- 

1. 981. ἐπισκοποῦντες] α. 6 226, 1. 88. τῶν μέν] 
Ἔηοτε 18 πο δὲ {ο οογτοβροπᾶ {ο {πο μέν. πολεμικῶν ἔργων, 

1 9 τῆς οἰκονομίας ἔργον, ΟΥτ.1Ι ϐ, 19 στρατηγικὰ ἔργα, Βγτηρ. - 
1ν ὅ ἔργα τοῦ μαστροποῦ, Μεπι. τν 2, ὅ ἰατρικὸν ἕργον λαβεῖν 

(ωπππαβ τηθᾶ]οῖ ρπΏ]οἱ αοοἱροτς). 40. ὁπόσωνπερ 
--ἑκάστῳ] οἳ. Απαῦ. τ 1, 0 ὁπόσας εἶχε φυλακάς, παρήγγειλε - 
τοῖς φρουράρχοις ἑκάστοις. 41. εἰς ὁπόσους] οἳξ. αΏοτο 
16 θ 1. 44. 49. Ὑερροφόρους, ἴχοορβ ἰῑαῦ αδεᾷ νῖο]κος 
ϱΏ]ο]άς (γέρρα) οοτοτοᾷ σι ος-μΙᾶς, ΄ ἐατροίθοιβ’, 44, 
κρατεῖν, ΄ {ο Ἱθερ ἵπ βαΏ]θοῦΙομ”, 

8 6. Ἱ. 46. Φυλακάς, οιδἰοᾶίας, Ῥγαρβίᾶΐα, «ϱΡ8ΥΤΙΒΟΠΒ ᾽ - 
1Τοπι φυλακή: 5ο Οορεῦ απᾶ Ἠ]τεολ]σ {ον {πο να]σαίο φύλακας 

{ΤΟΠ1 φύλαξ, σιδίοθ; φρουροὶ 819 ἴμο βο]άΐεγε, ργαεκίάἰατύέ πιζ]έέος, 

ΝΟ 6ΟΠΊΡΟΒΘ ἴμοθ ραγγῖδοη ππᾶςτ {πο οοπητηΏηᾶ οἳ α φρούραρχος. 

48. κατ ἐνιαυτόν, ΄76αν Ὦγ τεα}). 49. ὠπλίσθαι, 

εἴο Ῥο ππᾶετ ατπιβ’. Όγτορ. σιπ ϐ, 16. 61. ἔνθα ὁ σύλ- 
λογος καλεῖται, ΄ πΊθτθ {1ο ϱο-οα]]θᾶ πιπβίου οἳ {οτορθς 18’. Ο8. 

Ἠσο]. ν 1, 10 ἔνθα ἡ Ἠριπυργία καλεῖται, 1.Θ. δὲ οδὲ φιιαο Ἶρι- 
πυργία ἀἰοϊζμγ, ΒοΡΗ. Οεᾶ. Τ. 1406 ἔνθα κλήζεται οὑμὸς Κιθαιρών, 
«ποιο {9 αι ΟΙίμαετοηπ Εθ]οᾶ {ο Ὦθ πη]πο’, Ῥ]αΐ. Ῥηπεά. Ρ. 

107 ο τοῦ χρόνου τούτου ἐν ᾧ καλοῦμεν τὸ ζῆν 1.9. ὕπ φιιο ἰᾷ εἰ 

φιοᾷ ΄ υἴυεγε) οοσαπιις. τοὺς ἀμφὶ τὴν ἑαυτοῦ οἵ- 
κησιν, “ {πο Ποαβε]ιο]ά ἐγοορς’. 6δ. πέμπει ἐπισκοπεῖν, ΄Ἠθ 
Βεπάβ {ο Ἰπβρθοῇ’. . 8 2606. Οοῦθί απᾶ Ἠϊτεολϊᾳ {Εο]]ον 

Βομπεῖάος 1η τραάϊἵπρ πέµπων ἐπισκοπεῖ Ὀαῦ οξ. Απας. ν 9, 19 

τοὺς ἐπιτηδείους ἔπεμψ ετούτων ἐπιμεληθῆναι, Υπ 4, 2 τὴνλείαν 

ἀπέπεμψε διατίθεσθαι Ἡρακλείδην εἰς Πέρινθον, Ἠσ]]. ται 1, Τ 

πέµπουσιν οἱ ἔφοροι αὐτὸν στρατεύεσθαι ἐπὶ Καρίαν, τα 3, 99. 

6 7. Ἱ. ὅδ. χιλιάρχων, ΄Βο]ᾶ ο{βοσις᾽, οοιτοβροπᾶΐηᾳ {ο 
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στχ «οο]οποῖς’. Ῥοΐλ {ποβο απᾶ ραττί5οη οΏϊοσσβ οσο ϱαρ]θοί {ο 

{1ο σατραπαί. Ὀασίπβ 1. ἀῑνϊᾶρᾶ Ἠϊ9 Εἰπρᾶοπι 1ηΐο 20 βαὐταρίες, 

Ἠοτοᾶ. τα 69. 66. ἔκπλεων, Ῥιθάιοαίο αἄ]οοίίνο, “ 6ΟΠΙ- 
Ρϊ6ίθ”, «ψηε]ι ἐλιαῖν ρχορος οοτηρ]θππθη{ς οἳ πηεπ’. ᾱ. 8 198 Ῥο- 
χηθτ]ς, τούτους] ο Ὀο το[ογτοᾷ {ο τὸν ἀριθμὸν 'ἴπε 

ΏππΙΡοΥ οἔτηθα”. 860 Ἡ. οἩ ϐ ὃ Ἱ. 20. δοκίµοις, /΄αΡ- 
Ῥτοτοᾷ, «οχοσ]]οπΏ’. ο ΒαπΡΡο απᾶ τηοβί τεορηΐ θά1ίοιβ: ἴμθ 
οἷᾶ τοκᾶῖηα ππαβ δοκίµους, Ἄβοᾶ Ῥτο]ερίίοβ]]γ. στ. 
παρέχωσι, “οκ Ὀῖς, τερτορεπύ’. 68. τούτους τοὺς 
ἄρχοντας πωπδύ 1ηθ8Η, 11 α]]ογγοᾶ {ο βἰαπᾶ, ΄ἴμο βαίταρβ ἵπ ἴμαβο 

Ῥεονίποες᾽, Ῥαῦ Οορεῦ οοηβίᾷθτθ τοὺς ἄρχοντας ηᾶ τῶν ἀρχόντων 
α5 Ιπίοτρο]αὔΙοπΒ, ταῖς τιμαῖς, πο ἀίίν Ἱοποτίθιε, ἆθ 

ααἶρας οἳ, Ο7τ. στι 9, 8 οὗ νπτθ, 11. Ἠείειε. ϐ0. καταμελοῦν- 

τας ἡ κατακερδαίνοντας, ’ ἰακῖηᾳ πο ο819 οἳ {παπα (6. 6 171, 9) 
ος πηθ]άηρ ππ/αβύ ραΐη οτῦ οἳ ἐεπα’. Οοραί Ν. Τ.. ρ. ὅτ4 ποπ]ᾶ 
οτηῖν φρουραρχῶν, ἰ8ῖηρ καταμελοῦντας βὐβο]πίεΙγ ἵπ {9 
β6η56 οἱ ο[οέ πιεφϊεφεπέεδ. Βεθ οτῖῦ. ποῦ. 

Πο ρτορ. κατά, 35 ΟοΏοαῦ ροϊπός οπύ Ῥ. δ74, ἵπ οοπιροβϊθῖοη {Υ6ΠἹεΠ/{ΙΥ 

αἀᾶς {ο {16 ἰπαρίθ γοτΏ 0ο ποθίοπ οί πορ]θοῦ οἱ ἀπιίγ ος Ὀγθδοί οἳ ταςῦ, 

ΠΠαβ καταχαρίζεσθαι ΤΠΙΘΗΠ8 χαρίζεσθαι οοπέγα ο[ίοίπι εί Πιάεπε, 

22αεέ6ν αεηιιῶ εἰ Ὀοπωπι, οοπέγα γοπεριὀϊέσαπε, 35 ΨΠθη ]πᾷροῬ αγθ 
βηἱᾷ καταχαρίζεσθαι τὰ δίκαια. ΤΠ ἴΠθ Β4ΙΠΘ ΥΥΑΥ κατελεεῖν ἶ5 βαἱὰ οἳ 

οπο πο 15 παθτοϊ{α] {ο α ου ]ρτῖό {ο {16 πορ]οοῦ οἳ Ἠϊ8 ἁμίγ. ΟΕ. καταβλα- 

κεύειν, καταγοητεύειν, καταραθυμεῖν, καταδειλιᾶν, καταδωροδοκεῖν, καταπροδι- 

δόναι. 

61. τούτους] {ο οοπιρ]είο πο Ῥρατα]]ο]ίσπι οἳ {ῑθ οἼαπβες πθ 
αἸοπ]ᾶ Ἠανο οχρεοἰθᾶ τούτους δὲ ἴο οοττθεροπᾶ {ο τούτους μὲν 
1. ὄ8 αβ Ῥε]ουν 1. 74, Ἠ]εν. τς 91. 662, Ῥαῦ οἳ, Απαῦ. τα 1 5 45 

ὁπόσοι µέν---οὗτοι µέκ---ὁπόσοι δέ---τούτους ὁρῶ κτλ. 602. 

παύων τής ἀρχῆς, ΄ ἄεροβίπρ έλοτα ἔτοπα ἠ]αῖτ Ῥοβῦ’, . 5 174. 

ἄλλους ἐπιμελητὰς καθίστησι] κ 47, ἄ. 8166. 085. μὲν δή] 
ιδ 14 Ἱ. 94 Ἠ. ϐ4. ἀναμφιλόγως, είπε οοπἰτουετεία, ' πἩ- 

ᾳπθββΙοπαΡΙγ. 

68. Ἰ. 04. ὁπόσην τῆς χώρας, Ἱ. 4. ὁπόσην χώρα». Οἵ. 
Οὗν. τή 9, 9 πολλὴν τῆς χώρας, ΑΡ. Ὑθβρ. 199 πολλοὺς τῶν 

λίθων, Ἐ]αΐ. 694 τῆς ἀθάρης πολλή», Ῥαο. 107 τῆς γῆς 

πολλή», ἵρ. 1196 τῶν λαγφων πολλά. 67. ἐἔπιεσκο- 
πεῖται, ΄Ιπβρεοῦβ᾽ ποῦ «σοῦς Ιπαρθοίεᾷ). 68. συνοικουµένην, 

Ἡ. 9 
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εὐΙο]ῖγ Ῥοοριθᾶ”. Ο8, Ῥ]αί. Οτῖα ῥΡ. 117 Ἡ τοῦτο πᾶν συνῳ- 
κεῖτο ὑπὸ πολλών καὶ πυκνῶν οἰκήσεων. 69. ἐνεργόν, 
ουζίαπι, 1169 Γεγεπεπε, «πνε]] Π1116ᾶ ̓, «ρτοᾶποῦϊνο) )(ἀργόν. Οἱ, 
Οὐὲ. τα 2, 19 τἰ βούλοιο ἄν σοι τὴν νῦν ἀργὸν οὖσαν χώραν 
ἐνεργὸν γενέσθαι; ν 4, 25. πθ.. καρπών, ΄οειρα]5). πα, 

κοσμεῖ, Ρο. αὐτούς. Τ2. Έδραις ἐντίμοις, “Ῥίαοες οἳ 
Ώοποιτ”, ο.5. αἲ ἴμο τογα] Ῥαπαποαίβ. ἀργόν, “ππρτοᾶπς- 

ωγο”. Τ4. Χαλεπότητα, ΄ΏατεὮ (τοαἰπηεπῖ οί {πο Ῥθορ]θ”. 
οὓς μὲν---τούτοις μὲν... οἷς δὲ......τούτονς δέ] 5οθ αΏοτε 1, 61 Ἡ. 

59, Ἱ. Τθ. ἐπιμελεῖσθαι ὅπως...ἔσται] . 5 217. ττ. 
ἐνεργὸς ἔσται ὑπὸ τῶν κατοικούντων] 5εο Ἡ. ἐό τ 6 15 1. 92. 
Τ6. Φυλάξεται] ϱοθ η. {οττ]. δ. ' πτθ. ἐφ ἑκάτερον, ’ἴος 
οἴίπαι ΡΤΥΡΟΕΘ᾽. 81. τών ἐργατῶν, ορεγαγιπι, '189ουΤ6ΙΒ᾽. 

6 10. Ἱ. 88, ὁ φρούραρχος, ΄ἐἶιθ οοπιπηθηᾶετ οἳ ἴ]ο ρατ- 
ΤΙΒΟΠ’. 84, ὁ τῶν ἐνοικούντων ἄρχων, / {19 οἶνΙ] ϱᾳονεγπος’, 

18 α. 5 276, 9. 86. διὰ τὴν ἀφυλαξίαν, “ΐος ἐῑεῖς από 
οἳ Ῥτοροτ ῬτοίϊθοίΙοπ’, Ἠίϊον, νι 8 4. 88. ὁ ἄρχων, “μα 

οἶνί] ποτειποτ’. 89. αὖ, «ἴπ Ἠϊβ ηση”. 

δ 11. Ἱ. 90, σχεδόν τι, /εΤο. 92. τοὺς δασμούς 
(δατέοµαι), ! πο τοφαϊτοᾶ ἐτῖραίε’. 98. ἀμφοτέρων τούτων] 
1.6, {1ο Ῥαγπιρηῦ οἳ ἰχίραίθ {ο {πο Ἰϊπρ απᾶ ἴ]ο Ῥρασπιεπί οἳ 

ΊχοοΡ8Β ἴπ {ο ραττίβοΏ8. /Ύγο 1η{εχ γοπα {Π15 ἐμαῦ {πο βαίταρ 

18 ποῦ ἴ]θ βαταθ α8 {πο οὔῇοοι ἀαβογῖρθᾶ 8 ἄρχων ἵπ 8 δ, απά 

{λοτείοτο Ἡο ἀΙοτα ἵπ βοπθ ταερεοίβ Ίτοπι {πρ βαίταρ ἨΊοβθ 

ἀπίθρ απο ϱροοϊβθᾶ ἵπ ΟΥτ. ντ θ, 1; αἱδο ἐλαῦ ἴμετο ν/ας ἴπ 
6Υ6ΙΥ ΡτοΥΙΠΟΘ 8Ώ ἄρχων οἵ Ρουειποτ-βοποτα], Ὀαῦ πο ἵπ ΘΤΕΙΥ 

ῬτογίποῬ ο βαχαρ᾽. ἈῬγεεπύασῇι, 

619. 1, 96. ἐκ τούτων, /αξίου ἴλῖβ᾽, «ἩοτεπροπἨ’. 96. μὲν 

δή] Ῥερπ. ἴοτ ὃ 14 1. 94. οὐδὲν ἧττον] τι 6059, Τθη. 

8 15. Ἱ. 100, εἰς ὁπόσας ἐπιστρέφεται, ΄ ΨἈθίθγεσ ρί8ςθ8 

Ίο νἱδῖζΒ, ϱοθβ Ῥαο]ογατάς απᾶ {οτγατᾶς 1ο). 109. παρά- 

δεισοι] ο Ῥετδίαη ποχᾶ, Αττιεηΐκη Ῥαγᾶερ. Ῥθ6θ οἩἳ ἴλθβο 
παράδεισοι Δ., ἀε]]. Ν. Α. απ 10, ῬήΠ. Ν. Ἡ. ντ 26, Οπἶπίς. Οπτῦ, 

στα 1, 11. 108. ὅσα ἡ γῆ φύειν ἐθέλει, ᾳπθθ έεττα βροπ{θ 
εἱση1{, οχ ἐθέλει ΠΙΒΥ Ἠεγθ πιθα ΕΙπηρΙγ «18 ποπῦ’, α5 ἵπ Ἠ[ςυ, 

1.11, 104, μὴ---ἐξείργῃ, ΄ ἆοες πού Ρτεγεηό. 
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814, Ἱ. 106. ἀνάγκη εο. ἐστί, Ῥαοαηπ ἄχ. ἄχ. 8 199, 19. 
107. ἕνθα 1.ᾳ. ἐν οἳς. αὐτός, έγεε, 1.6. ' πε ]άπρ’, τι 42, α. 
6145,1. καὶ ἐπιμελεῖσθαι, ’ {ο {ακθ ο.χθ αὖ {μθ Ρ4Π1Θ 01η’. 
ὡς κάλλιστα κατεσκευασµένοι δένδρεσι, ΄οτηαπιεπ{εᾷ 5 Ῥεαα- 
{αγ α5 ροββῖῬ]θ πηΙζ] {τεθβ”. Έοχ ὡς Ῥτοβχοαᾶ {ο εαρετ]α- 
1Ἴνθβ, 1]κο Τιαίῖπ φιµαπι, νο ἄεποίθ ιο Ἠϊρ]θεί ροββῖρ]ο ἄερτεο, 

56ο Μαᾶν. ἄτ, Βγσηῦ. 8 96. 109. ἐπιμελεῖσθαι] Τ1ο εαρ]εοί 
οἳ {πο Ιπβπ. 15 ΙπάεβπΙίθ: 56ο . 6 184, 8 ποῖο 1 (α), Βαδίτα. 

ατ. 6 129, 11 οὗ». ϐ. καλοῖς, ΄ ομοῖορ ρτοᾶπείβ’. 

615. Ἱ. 119. εἰσκαλεῖν, ἐπίγο υοσατε ε υεεεϊυμῖο. ΟΕ. 67τ. 
στῃ ὃ, 1 εἰσκαλέσας πρὸς αὑτὸν τοὺς τὰς ἀρχὰς ἔχοντας, Ώ6πῃ. 

ο. ΑΡΗ. 1 Ῥ. 857 εἰσκαλέσαντας μάρτυρας, Αχ. Ὑθβρ. 956. 
τοὺς---ἀγαθοὺς γεγονότας, ΄ {Ἠοβθ ἩἩο Ἠανθ Ῥτονθᾶ {Ποπαβε]νος 
Ώτανε’. 114. οὐδὲν ὄφελος, βο. ἐστὶν οἵ ἂν εἴη, τν 114. 

οἱ ἀρήξοντες, ΄1ΠΕΠ {ο ἀε[επᾶ 16’. “Το ἄεποίθ 8 Ώ6Ι5ΟΠ 48 0Π6 
ἐνλο σ8Ἡ, αἸα]], νῇ]]” ἄο βοπιεἰλίπᾳ, {ο ατί]ε]ο {5 αεπα]]σ ρα 

{ο ο Γαίπνο Ῥρατθοῖρίθ, ῬοίἩ αἀ]εσθίτε]γ απᾶ βαΏείαπ{αγαϊσ: 
Χρθῃη. Απαῦ. 1 4, 2 ἡ χώρα πολλὴ καὶ ἀγαθὴ ἦν καὶ ἐνῆσαν οἱ 
ἐργασόμενοι, 1.6. “Ῥθορίθ ο 811 18”, 1). 4, ὅ ὁ ἡγησόμενος 
οὐδεὶς ἔσται. ἨΜαᾶν. ἄτ. Βγπυ. ἃ 180 Ὦ) Ῥοπι. 1. ΟΕ. ΒορΗ. 
ΑπἜ. 2601 οὐδ' ὁ κωλύσων παρῆν, Ε]. 1197 οὐδ ὁ κωλύσων 

πάρα; 116. κατασκευάζοντας ἄριστα, ΄ οπ]Ηναξίηρ Ῥοεςῇ”, 

ἑκοαρῖπᾳ ἵπ {ο Ῥεςδύ οχᾶοτ’, οἳ. Απαῦ. 1 9, 19 εἴ τινα ὀρφη δεινὸν 
ὄντα οἰκόνυμον ἐκ τοῦ δικαίου κατασκευάξοντα ἣς ἄρχοι χώρας, 
νεο Ἐὔλπος ψη Ἠπίομίηδοη απζεγβίαπᾶς {1ο πγοχᾶ {ο πηθατι 

βίοοκίπρ’, /ζατηϊκηῖηρ γη αἲ] αρρΙίαποθς απᾶ Ἰαγίηπς οαῦ”. 
Οἱ, αΏοτο 1. 108, 116. ἐνεργούς] 1. 69 η. 117. ἄλκι- 
μου, α Ῥοθίΐσα] ποχᾶ. οἱ ἐργαζόμενοι, ΄ου]ναίοις οἳ {πο 
5ο1]’, αΏογο 1. 84, 

δ 16. Ἱ. 118. Ἐδρος] Οσταςβ {Ἡο ΥοπΏροχ, πε]] Κποπτ 
ἔτοπι Χαπορ]λοπ)Ά Απαῤββίβ. ο ἀῑᾶ ποῦ αττῖτο αἱ {1ο {Ἡχοπθ 
(ανίηρ ἔπ]θη αἲ ἴπο Ῥαξῖο οἳ Οππασα ἵη .ο, 401 Ίπ Ἠϊς 
αεπιρί 6ο οπβίέ 19 Ῥτοίλετ ἐ]ιο Ἰάΐπρ γγῖέ]ι {]ιθ Πε]ρ οἳ 10,000 
ἀτοείκϐ) ; {Πθιθίοτθ βασιλεὺς παπβέ Ἠθτο Ὦθ πβθᾶ ἵπ {]χο β0Ώςο οἳ 
“ρηποθ᾽, οπ]ογίηᾳ τογα] Ἡοποιτς ἵπΠ {19 ΤΥΟΥΙΠΟΘΒ. εὐδοκι- 
µώτατος δἡ γεγένηται, Ώ85 εἩούγη Ἠήπηφο]ξ απιοβέ ᾳ]οτῖοτς Ῥεϊηςθ’. 
Δἡ πη ϱαρετ]αίῖγο ϱχρτθβςος {ἐ]αί {1ο Ἠϊρ]θεί βίασο ας Ὄθρι 

{ι ον 
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τοςΏεᾶ. 119. ἐπὶ τὰ δῶρα, /{ο0Υ’, “ο τεοεῖνθ ΄ἐ]αῖγ το- 
παχᾷς. 190, τὰ ἀμφοτέρων δώρα, {ο ῬτίζεῬ απγαχᾶεᾶ 
{ο Ρο], 1,6, ἴχπθ ϱαοοθββέα] {ΑΥΠΙΘΙΡ αι {πο γαλαηῦ βο]ᾷ16σβ. 

6 17. 1. 194. τοίνυν, !πἩγ ἐλπαπ᾽, πε] ἴπεπ, Όπ µέν 
φοϊἑαγίωπι 89θ ται 08, Ἠ[ςτ, 96 1. 648. 196. καὶ ἐπηγάλ- 
λετο, /6ὖοηπ Ῥη]ᾶθᾶ Ἠϊπιβ]ξ προη 19), βο ἔαν Ίποπι (ήπ]άπρ 15 

Ῥοπθαί] Ἠϊτη, καὶξαᾶεο, 8 1π ΟΥ. ντ 1, 45 ὁ δὲ νῦν βασιλεύων 

καὶ ἐπεχείρησέ ποτε ἐμὲ καὶ τὸν ἄνδρα διασπάσαι ἀπ' ἀλλήλων. 
ἐπηγάλλετο ἵδ {ο αἰπιοδί οεγίαῖη οοττεοῖοη οἱ Ἡ. Ἐβίίεππα 

{ος ἐπηγγέλλετο οἱ {1ο Μβ8. οὐδὲν ἧττον] 5εο η. 1. 96. 
12Τ. ἐπὶ τῷ πολεμικὸς εἶναι] . 6 156 ποίθ 8, δ 141 ποίο ϐ, 

Μαᾶν. 5 155. 

818. Ἱ. 128, καὶ--γε] 5ε6 Π. {ο τ]. 16, 129. ἐβίωσεν] 
8 Υ6ΥΥ ππηρια] {οτπα, Ῥο]οηπρίπς {ο ἸΙαΐος λεει; {1ο 8ογ. 2 

ἐβίω να ἴ]ιο ἔοτπι 1Π πβο ἵπ Αὐῑίο: ΟοΡρεῦ ποπ]ᾶ τοβᾶ εἰ ἐπεβίω, 

ΕΙ Ἡο Ἠαᾶ Ἠνεᾶ οἩ). Βε9 ο, Ἡ. ἂν δοκεῖ...γενέσθαι, /’θ 
πιοπ]ᾶ, 1 (μπῖ, Ἠανο ϱΏοππ ἨΙπηβε]Ε’, ᾱ. δ 211. Οτπ {ο 

Ῥοβ]ῖοη οἳ ἄν 560 Ἡ. ο Ἠίεν, κ ὃ 1. Τ27. 1850.  παρέσχηται, 
γαεδιωῦι. ΟΕ, και Ἱ. 2. 182. μαχούμενος] ἄ. 8 271, ὃ. 
αὐτομολῆσαι, “ἴο ἀθβετ”. Έοχ {ο {αοῦ 5960 Απαῦ, τ 9, 29, 

194. πρὸς Ἐὃρον, 86. λέγονται αὐτομολῆσαι. 

619. 1. 195. ἀρετῆς, ΄ταθεῖῦ”, ᾧ ἂν-- ἐάν τινι Οἵ ἐὰν 
αὐτῷ. Οἱ. και 49. 186. παραμένειν] τή 841.81. 198. 
ἀποθανόντι συναπέθαγον, (ᾱ, 5 187. 

600. Ἱ. 141. τοίνυν, τοβαπιρ{ϊνο, Λυσάνδρφ... ἄλλα τε 
φιλοφρονεῖσθαι, / βἸοποᾶ Ἠϊΐπι οίπες πιατκβ οἳ οἴνηιγ’. 6. 
Οὗτ. τπτ 1, 8 ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐφιλοφρονήσατο αὐτῷ, εἶπε δὲ 
κτλ. Μαᾶνίσ 6 2Τᾳ. Τιβαπᾶοχ παβ ἴ]ο στοαῦ οοτητηαπᾶθς 

πΥἩο ποη ἔ]ο Ῥαξθο οἳ Αοποβροίατποβ ἵπ .0, 406 αραϊπεὺ πα 

20 Αἰπεπίαης. 146. ἐπιδεικνύναι...αὐτόν, “εαῦ Ἡο αἸοπεά 
Ἠ1πα 9Υ6Υ 15 1Π ΏΘΙΒΟΠ”, 

ξ 91. Ἱ. 146. αὐτόν, Βο. τὸν παράδεισον. ἐθαύμαζεν 

αὐτὸν...ώς καλὰ...τὰ δένδρα εἴη, ἴ]ιθ πποτθ πια] οοπβἰταοίῖοπ 

ψου]ᾷ Ὦο ἐθαύμαζε τὰ δένδρα αὐτοῦ, ὧς καλὰ εἴη.  Ῥθθ6 ΟἨ αντ ἤ. 

141. δι’ ἴσου πεφυτευµένα, “ Ῥ]απίθά αἲ ε(πα] Ιπήθιτα]ς’. Ετεῖ- 
ἐοπΏαο] τοἰαῖης {1ο τοπᾶίπρ οἳ {μθ ΜΒ τὰ πεφυτευµένα, πΠϊοἩ 

Ἀοθ απᾶργβίαπᾶς οἳ τατίοας ΚΙπᾶς οἳ Ρρ]αη{β. ἘΒπῇ φντεύειν ἴ8 



να τς ΛΟΤΕΣ | 195 

αρρ]ϊθᾶ οἸήοβΥ {ο Ρ]απίϊπς ἴτοοἈρ απᾶ ΥΙΠ6ΘΡΒ. 148. 

εὐγώνια, ΄ ψήε] τορα]αχ απρ]ος’. Απο ἐποίσεπι οοπργιεπίόωε, 

ατὐοτίδις ἵπ φμΐποιπσεπι ἀἰγεσίί. (Βτοᾶκειβ). 

6ἱο9. ἆθ Βαπθοῦ.  ὅφ τοροαίς Ε]5 δίοΥΥ: 

Λ/Γιίέας αἆ γε Ρεγμέζ]εΒ «Χεπορ]ιοπέϊς δέ διά, 4ο Ἱερίέθ Φμαςδο 

αέμᾶϊίοβε, αξ Γαοέέΐ. Όμαπι οορἰοδε αὖ 90 αργὲ ομζέωγα Ἰαμάαίωγ ὁπ ϱο 

1ἱῦγο αιὲ εδ ἄθ ἐιεπᾶα γα Γαποζίαγέ, φιὲ ΟΜοοποπείσ ιδ ἐπβογιθίέωγ ] 

Ἀέπιο, μὲ ἐπέεϊεφαέές πλ] αἱ ἔαπι γεραῖο υἰάετέ 4 ματι δέπαέωπι αργὲ 

οοἴεπαὶ, Φοογαίέεθ ἐπι 60 ἴἱῶγο Ἰοᾳιέιγ σιπι Ογἐζοῦιιῖο ΟΥ ΥΠ. ΠΙΙπΟΥΘηΝ 

Φογδαγιω γέΓεΊι, Ῥγαθδίαπέεπε ἐπφεπίο αέφιο ἰπιρεγὸ οἴογία, στέπε 

Ἰεαπάεν Ιιαοεάαθιοπίΐως, υἵγ διΙπΙπιαθ οἰγέιές, οεηίθδεέ αὤ 61119 

Φαγαϊὶς εἶφιο ἄοπα α δοοξὶ αέέιὶςεί, εί οείεγὶδ ὑπ γεῦις οοπιηπώτεπι 

ενσα 145απάγιπε αίφιθ Ἱεωπιαπκην μΐ5δ6 6έ αὗ απεπᾶ. έτη 

αργωπε ἀῑέφεπίεν οοπΦἰέµπι οδίεπᾶϊδδα. Οιωπε αμίέεπι αἀποίγαγείιτ 

1ηεαπᾶςγ εἰ Ῥγοσεγίίαέες αγθογιωπο εί ἀῑγεσίον ἴν αὔπσιησεπι ΟΥ άϊπεδ 

εξ Ἱνωπιιη διδασίαπι αέᾳµε Ῥιγαπι εέ διαυἰἑαέεπι οὔογ πι αωξ α[Παγεπέιγ 

επ Πογίδις, έν εἐίαπι ἀἱωίδδα Ιἱγαγὲ 86 ΤΟΠ πιοᾶο ἀῑιφεπέίαπι δεᾷ 

εἰίαπι δοϊζεγέίαπι εἴιιδ α αμ9 ἐδθεπέ ἐῑῖα ἀἴπιεπδα αίᾳκο ἀῑδογέρία; οαἑ 

Ονγιπι γεδροπᾶϊίςοε ΄αἰφιέ ΕΦο ἐδία δι οπιπία ἀὐπιθηδιδ, πιεί διπέ 

ογάΐπεφ, Ίιεα ἀἰδογέρέίο; πειϊέαθ εἰίαπο ἠδίαγ μπι αγΦΟΥΙΗΠΟ θα πια 

Φπέ δαίας᾽. Τι Γηδαπάγιισε, ὑπέιεπέεπι γρ γαπι εἴιιδ ε{ 1Ηἱ{ογεπι 

οογρογί8 ΟΥ παξιώπαιίθ Ῥεγδίσιπι πιιζέο αιιγο πεωϊέίδαιθ ϱεπιπαές, ἀἰπίσςα 

ἐγεσίέε Ό6γο ἔε, 046, ὀεαέιπε εγιιπέ, αιοπνίαπε οἱ γέωέέ ἔπαθ,Γογέιώνα 60η 

ἑωποία εδέ’. 

169. ἐπὶ τῷ κάλλα, “Ῥθοπαςθ οἳ ἰπαῖς Ῥοαα(’. Ἐπὶ 
πι] ἀαῦ. ἀρποίθς ἴπαῦ πἨῖοὮ 15 οἶοβο Ὦγ 5 5 ο βαρσε5ίϊπσ 

οα356, Δοοοπιραπ{πιαη{, πιοίἶτθ ο: οοπά1δ1οπ. Βεθ η. 

{ο Ἠ[ετ. τ 1. 26. πολὺ μᾶλλον ἄγαμαι τοῦ καταµετρή- 
σαντός σοι, “1 {6ε] αχ ρτεαίοτ αἀπωϊτα[ίοη {ος {16 πια Ίο 

τηθαβιτοεᾷ {πετη οπῦ Γοσ τοι’. 

. 

Τηο α5ααἱ οοηδίγασοπ οἳ {Π18 γοτΏ 15 α5 {9Ί1ο5 :--- 

(1) ἄγασθαί τινά τινος ’ {0 αἀπαῖτο 96 ΓΟΣ 8 (Πΐηρ”. 

(9) ἄγασθαί τίτινος “{0 πἀπιίτο δοπιθ(μῖηρ ἵπ αποίηογ’. 

(9) ἄγασθαί τινος αἶίπες {11πᾳ, 88 Ατ. Αγ. 1744 ἄγαμαι λόγων, ΟΥ 

ῬΘΙΒΟΠ 48 {π {Πθ Ῥγθβδεπό ραβ585ε, Ῥ]αῦ. ἨΙρρ. πα]. Ῥ. 100 Ὦ καὶ νὴ τὴν 

"Ἠραν ἄγαμαι σοῦ. 

(4) ἄγασθαί τινος ψ]θ ροη. Ῥατθοῖρ]θ {ο ποπᾶοτ αὖ οπθ” ἀοίπαρ᾽ ος 

ππΙἩ ὅτι (διότε). 

(6) ἄγασθαί τινι “{ο Ὦο6 ἀε]ριέοᾶ π]]ι  ῬοϊδοἩ ος {πΙηρ᾽. Ο55. 1 

4, Ὁ ὅταν τενὶ ἀγασθῶ τών στρατιωτῶν. 

-(θ) ἄγασθαί τεοΥ τινα, ΧΣΧΙ 69. 
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6 00. Ἱ. 100. ἔστι δ᾽ αὐτῶν ἅ, ΄απᾶ ΒΟΠ1Θ οἳ λοαπι”, 1]κθ 

Τιβ1π πέ φμαε εοτήπι.  Μαᾶν. τ. Βσπί. 8 102 1). 

628. Ἱ. 109, τῆς ὀσμῆς, 1.6. τών ἱματίων. 160, τὸ 
κάλλος, 14 α]]οποᾶ {ο βίαπᾶ, ταπβί Ὦθ ροτογηοθᾶ ὮΥ ἰδων {ο Ῥο 

τερθα{θᾶ {τοπα Ῥτονίοιβ οἰααβθ, πο ραπάϊπρ {ιο 1Πίθι- 

Ῥοβίζῖοι οἳ αἰσθόμενος. 161. εἰπεῖν -φάνα] Οπ ἴπο 
Ῥ]δοπαβί]ο Ἡβο οἱ ἔφη, φάναι, εἶπε, εἰπεῖν, οἵο. 566 ποῦθ οἳ στῃ 8, 

Ἠῃοετ, Ἱ. τ8. 

634. Ἱ. 104. ὄμνυμι τὸν Ἰίθρην, '1 5ψθ6ατ ὃν Μίμης’. 
4.8 1δ8ποίο». ΜΙίητας πας {πο Ῥεχδίθυ βαπ-αοᾶ, Οὐτ. ντι 

ὅ, 68, Βἰταῦ. αν. Ρ. 221 τιμῶσι δὲ καὶ ἥλιον ὃν καλοῦσι Μίθρην. 

Ἠ1Φ πνοτρΏίρ πας οραὈ]ϊελθᾶ αἱ Ώοπηο οατ]γ ἀπτῖπρ {νο Ἱπιροσῖα] 

Ῥεχῖοᾶ, απᾶ ἔποποο βρτεαά οχίεηβίνε]γ. 106. µηπώποτε 
δειπνῆσαι, ΄ ἴλαί Ι πενοι γεῖ ϱαΐ ἄουππι {ο ἀἴππει πήλοαύ Ἀτεί 
Ῥα{ΐηρ ταγεε]{ Ιπίο α Ῥετερίταίοη Ὦγ Ῥταοίϊαίηα οἱο. 161. 

ἕν γέ τι Φιλοτιμούμενος, ΄Ῥατβιαΐηρ 80116 οπθ οὐ]θοί οἳ απαΏῖ- 
εοπ), Ἠετοᾶ. τα 88, 2 ἄνδρες στασιῶται, δῆλα γὰρ δὴ ὅτι δεῖ ἕνα 

γέ τινα ἡμέων βασιλέα γενέσθαι. ΟΙ. Ἠσ]]. 1 6, ὅ πρὸς ἃ ἐγὼ 
Φιλοτιμοῦμαι. 

5 25. Ἱ. 169. δεξιώσασθαι αὐτόν, ΄βοἰζεᾷ Ἠϊπα Ὦγ ο Ἠαπᾷ”. 

ΟΗΕΑΡΤΕΕΥ 

Φοσταἰες οοπἑϊΐπιιες Ἰιῖ ειῖο( οἱ αργίσιἰίέωγε, ἔλιε Ρικέ οἱ 

τυ]ιέο]ν Ίιο 84/8 αἰέγασίθ ουεπι ἴ]ιο ιοεα]ἐ]ίεεί πιει. «Ιἱ ἶδ α 5οιγεε οἱ 

Ῥϊίεακιγε αἲθ ιοεῖῖ αἱ Φγοᾖί, Όγασθθ απᾶ ἀῑεεῖριίπεε ἔλε πιῖπά απιἀ 

Ὀοᾶψ, Όεσαιιεο {ὲ σαππιοί ειιεοεεᾶ αοζ]οιὲ ἄιε επετίῖοπ, πο] {ὲ 

πια]ιεδ α πιαπι Πίο απᾶ πιογο γεαᾶ, Όεσατιδο ἔπι ἄέ[ετισε οἱ ]ιῖ8 οιότι 

Φ088ΕΒΕἴΟΠΒ, {ο Ῥγοίεοί Ἰΐφ οοιωπίτή αθαϊπεί επεπιῖεδ, το]ιεί]ιε Ίιε 

86γυε ἴπ ἔ]ιε οαυαἴγ ΟΥ Τ]ιο ἵπι]απίγη. «1Ιἱ σίυες αἴεο Γαοἰεῖεν Το 

Τιπιέίπσ απιᾶ αἰ]]είίο επεγοίθοθ. «ΝΟ οδειραϊίοη ρα5 θείίεγ Του 

ἴ]ιο ἰαῦοιγ Ὀεβίοιεᾶ 1έροπι {, οΥ οτε α Ὀείίεν γείιγπι {ο ἴ]ιοδε 

οπιᾳαφεᾷ ἴπι {έ ΟΥ α ΠΙΟΥΟ ΘΕπΕγοιδ τὐεῖοοπιθ {ο 8ἴγαπρετ. Τε 

εοιπίγγ ο{/εΊ8 ἴ]ιο πιοξί οοπι]ογιαδϊε γείγεαί Ὀοί]ι ἵπ οϊπίεγ απ ἐπ 

ΑΙΠΙΠΙΟΥ, α εοιπιέγι! Ιἱο απιά {ίδ οοσιραΜίοπ8 {9 ἐλε πιοδὶ ἀεϊίρ]ιέγιῖ 

ο αἲῖ ἰο α πιαπ’δ Γαπιί απιᾶ Γγίετιάθ, πο]ηῖῖο {ν επαῦῖθθ α πιαπι ἰο 
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πιαζα ἔλιε πιοδὶ αοεερἰαῦῖο ο[ετίπβα ἰο ἔ]ιε φοᾶν. ΙΤ Γαπίαγίεες 

α πιαπι τοζ(]ι ἐ]ιο 8Ε1ι86 ο] ]ιβίΐσε, αδ ἴ]ιε Πιζᾳ]ιεβὶ ϱγίζες ο) ἴ]ιε Ἰαπᾶ 

΄αγο φἴυεπι {ο ἐ]ιοβὸ ιο]ιο 8εγυο ἰέ Ὀσεί. 

ἀργίσιζέιγε αἶφο ν ιβεΓιῖ ἴπ ἐεαο]ίπ( Ίιοπ έ]ιο πεσεβεἰίψ ο 
πιιέιαί αἰᾶ, ἴἔἶε αφτγὶσιζἑιγὶφέ πιιδὲ Ίιαυε τεαᾶι απᾶ τοίίπα 

Ιαῦοιγεγβ, αξ ἴ]ιε φεπεγαῖ πιιδέ Ίιαυε τεαᾶι απιἀ τοπ εοἰάίεγε: 

Ίις πιιφὲ ἐεποοµγα(ᾷα Ἰιδ Ίιοπι αἶθο απιᾷ γοινατᾶ οὗ Ῥιπίθν ἐ]νεπι 

αεοοτᾶίπᾳ ἐο ἐ]είγ ἄεκεγίδ αδ α ϱεπεγαί ἄοεθ Ἰΐβ δοἰάίστε. 

Αστίσιϊέιγε ἐς ιοεῖῖ καίᾷ {ο Όο ἔ]ιε πιοί]εγ απᾶ πια οἱ αἲῖ ἐ]ιε 
οέ]ιεν αγίς, 70Υ, 1ο]ιετι ἓέ ἐγίυ6Β, ἐ]ια οέ]εΥ αγί8 ΏΥΟΣΡΕΡ. 

{γἰίοῦιῖι8 πια] 80πιε γεπναγ οΊι έ]ιε υατίοιθ οαβιαϊίίες {0 

εο]ιέο]ι αρτίσιζἑιγαῖ οσσοιραίίοπ8 αγο οπγροθεᾶ, ἰ]αί οαππού ὂε 

Ίογεδθεπι, 8ο] ἄδ Ἰιαῖῖ, ]γοδί, ἆγοιιρ]ά, επσεδεῖυε γαΐπδ, πιᾶειυ 

απιζ οαῖο ἀδεαρο. 

1π γερῖψ Βοεγαίεδ 8αή8 ἴλαί ἵπ αρτἰοιέμγο αξ πι ιοαγ]]νε 

επἰετργίξεΒ ἴ]ιο φοᾷς αγο ἴ]ο ἀϊδροδετε οἱ ευεπί απιῶ 1Πεγείογέ 

ἐ7ιεί ποιδέ ᾖγεί ο) αἰἱ ὂε Ργορίέίαἰεᾶ, ἴπι ογᾶςε {ο δεοµγ6 δ8ιΙΟ6Ε88. 

δ 1. Ἱ. 3. οἱ πάνυ µακάριοι, “πο ΥΘΣΥ ΠθαΙἨΥ᾽. 8ο 

Ὀεαίις ἵπ Τιαϊῖπ 15 πςοᾶ {ος ἄΐυεε: σαν. Βαῦ. 1, 67 φιέ εε ἴαιέωπι 
αἰφιε ὑεαίιπι Ἐαἱφιί8 ἑαῦιῖὲδ εἰ ΦΕπΙπια Γεσεταί μάα. Ἠοτ. Ο. ττ 

1 19. 14 εαἲίς θεαίέις δαῦὐίπίς. 4. ἡδυπάθειά τις, '8 Ιαχασγ’. 

δ. εἰς τὸ δύνασθαι κτλ., ΄5ο ἴῑαῦ ἴἨαυ (1ο Ῥοᾶίε) Ώαγο 
αἰτεηπρῖ] {ο ἆο αἲ] ἐλαῦ Ώθοοππθς α γθθΘ πιαη). ἈἨεῖθῖσ 6ΟΠΙΡΑΥΘΒ 

Οαΐο ἆθ αστιοα]ίατα Ῥταεί, δ 4 εσ αργὶσοϊἰ εἰ υἴγὶ Γογέςεϊποί εἲ 

πο ζέίες αἰγεπιβεύποί ϱἱᾳπωπίατ, πιασίπιεφιιο Ρΐιδ φιιασδίις φίαδιζές- 

«Αύπεισφιιε οοπδεφιζιγ πιἰπίπιεφιο ἐπυίάίοδιως, ποϊπίπιεφιιε πιαῖε 

σοφίέαπίσς διπέ φιιῖ πι εο αἑιᾶίο οσειραί δπὺ. 

62. Ἱ. 8. καὶ-- τοίνυν, ΄απᾶ πα]. Οἳ,ςκ ὄ, π. {ο Ἠϊσν. 

τ]. 209. προσεπιφέρει, ΄ἴν γΙε]ᾶς ἵπ αἀάΙμοπ’. ἈΒ66 π. ἴο 
ΧΙΤΙ 4. 

ξ 8. Ἱ. 9. ὅσοις κοσμοῦσι βωμούς, “ Αἷίατ ἀεοοτα[ίοης”. 
Τ16 νβς τεβᾶ ὅσοι, α Γοη ὅσα πΏ]οἩ Β8αρρο αἄορί. 11. ὄψα, 

ΑΠΥ ατίο]ες οἳ ζοοᾷ θαίθη πα Ῥχοαᾶ, ο.ᾳ. πιθαῖ, Π5Ί ος Τοσθ- 
{αῦ]ο5. 966 π. οἩ Ῥ]πίατοα ΤηῬοπιεζ, 29, ὄ. 12. φύει τεῖοτβ 

{ο τερείαθ]θΒ: τρέφει {ο αΠΙΤΙΦΙ8. ἡ προβατευτικὴ τέχνη, 
'αὖ8 Ῥοσματία, "πο αγ οἳ οαΐ{]ο-Ὀτορᾶϊηρ, 19. συνῆπται 
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(συνάπτω) οοπἰἑωπεία εδἰ, οο]ιαεγεῖ, πρ. ἄαπα Ῥαβα] ἑετταρ ρταοροί 

(δέωτ2). 14. ἔχειν, ρο6δε, Ιπᾶεῖ. βαΏ]εοῦ. 66 οἩ 1ν Ἱ. 
109. ἐξαρέσκεσθαι, 1. ᾳ. ἱλάσκεσθαι, 'ἴο ψίη {1ο {ατοιχ 
οἳ”. ἈἸπταπε]αίθ: «βο ἴπΠαῦ πιθη ἨβΥο οποιρ] ὗο ΑΏρθᾶβΡθ {1ο 

βοᾷς Ὦγ βαοτ]βοῖπρ ἴο ἔ]ιοπα, α5 πα]ὶ αΏ {οχ ἐ]ιθῖς οἨὰ πβθ”. 

ξ4, Ἱ.15. παρέχονσα] ἄ. 8277, δ. ἀφθονώτατα, /Τηοβὲ 
ππρτιᾶρϊηρ]γ, ᾱ. 6 Τδ. 16 πιαγ αἱ5ο Ὦο ίακοπ 5 α Ῥτθς]- 
οαἱθ αἆ]οοίῖτο. 16. μετὰ µαλακίας, ΄ πε τοτηΙβεΠθΒΒ”, 

Ἱαπριϊᾶ]γ᾽)(καρτερίας, Αροβ. Υ 2 ἡγεῖτο ἄρχοντι προσήκειν οὐ 
µαλακίᾳ ἀλλὰ καρτερίᾳ τῶν ἴδιωτών περιεῖναι. 17. ἐθίζει, 

αθειε[αεῖι. ΟΙ. Μηΐοι Οσπιπβ ν. Τ64 Ἰπιροββος, ο ποῦ οἴναχρο 

πηοβῦ Ἰπποσθηῦ Ἀάΐατε, ΑΑ 1 εἶιο ποπ]ᾶ στ οἸ]]άτοτ β]ιοα]ᾶ 
Ῥο τ]οίοις ΠίἩ Ίοι αὐππᾶαησθ. ἈΒμ6, ροοᾷ σβἱθ6ΙΘΒΒ, Μδαηβ 

Ἆθς Ῥτονίβίοα ΟΠΙΥ {ο ἴμο σοοᾶ, Τ]αῦ νο ποοοτᾶῖπσ ἴο Ίος 

ΒοΡετ 1918. 18, διὰ τῶν χειρῶν, “ Ὦγ ἐπεῖγ πιαπαα] Ίαροας ”. 
19. τῇ ἐπιμελείᾳ, “Ὦγ ἐλεῖτ εαρεινῖβῖοη ” οἱ ἴπο ποτῖς ἆοπο ὮΥ 
180οΊΤοΥΒ, 30. ἀνδρίζει, /ογίεπι γεᾶϊὺ. 91. σφοδρῶς, 
αογίίοτ, οἴμιζϊοβο, ' 8ο 1γεΙγ”, ' πθα]οτβ]γ”. 22. καὶ ἐν τῷ 

χώρῳ καὶ ἐν τῷ ἄστει κτλ., «ἶπ ἐ]ιο οοππίαγ α5 πο] ας ἵπ ἴλθ 
{θνω ᾖο τηορβί ἱπιροτίαπί ορεταίῖοηπβ ατθ β.παγς αὖ ο Ἀχοᾶ απᾶ 

Ῥχορον πηθ”, 1.Θ. οπηποῦ ο Ῥοβθροποεᾶ. ΟΕ, αγ 0ὅ τὰ ἐπικαι- 
ριώτατα ἡς ἕκαστος ἔχει τέχνη». Τη9 Εχτεί καὶ 15 ποῦ {ο Ῥο ἔα]κοη 
νηΐ] γάρ, Ῥαῦ σαι πο πουη: οἳ. να 16 Ἱ. 868, Ἰαεϊπεἷο οπ 
Μεπαπᾶεχ Ῥε]]ᾳ. Ῥ. 9485 π. Όπ χώρος 59θ 3. {ο ατ], 108. 

8 δ. 1.25. σὺν ἵππῳ, 'οη Ἡοτγβερασ]ς”. ΟΕ. Οστ. στ1. 8 ἐφοί- 

των ἐπὶ τὰς θύρας σὺν τοῖς ἵπποις, 1.Θ. εᾳιιῖς υεοίῖ, Ἡπ. ἴο 1. 104. 

24. ἀρήγειν τῇ πόλει, πγη]ο] πνας ἴ]ιο ἄπίγ οἳ ετετγ Αἰλοπίατι 
οἰσοῃ, ποί]ιος 1η {11ο οπγαἶτγ ος 1Ππ{ΑΠΙ1Υ. ἱκανωτάτη, 59. 
ἐστί. 20. συντρέφειν, {πειιρεγ αἴετα, 1.θ. Ῥτθείετ Γτποίας. 
σφοδρόν, Γγπιωπι, υαϊζἄωπι; ἨἩθβγομ. σφοδρὀν’ ἔντονον, ἰσχυρόν, 
στιβαρὀν. 26. θήραις ἐπιφιλοπογνεῖσθαι συγεπαίρει τι, 
«ΊεΙρ8 {ο α οοταῖπ οχίοπί {ο ρῖτο απ εζάιμοπα] ἀπίετοθί 1π 

Ἠππᾶηρ᾽. ἐπιφιλοπονεῖσθαι 15 οἰαβεοᾷ Ὦγ Ῥααρρο {εωίῖ, 

Χεπ. 8ΏΊΟΠΡ ἴπο ἅπθία εἲ ειιρεεἰα υοεαῦιωῖα. Ἀο]ιαεῖετ ΙΠᾷ. ϱταθο. 
{ο ἄπτεροτῖας Οοτιπ{μῖας Ρρ. 1040 {οτ ἡ γῆ τοιᾶρ τῇ γῇΏ π]Ώϊο] Ὦο 
{ταηρβ]αίες: τό γοπαὔιοπῖραθ ορεταπι ἄαεπιαβ, (αρτἰσπ]ατα) παπα 

οστα τοβΙοπ1β πβίπτα ηοῦ οΠᾳπαπίαπα (τὶ) Ῥο]μοῖ, ἄππι εί 
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οαπίρας Γαοῖ]θπα νἰοίαπι Ῥταεῦοί οἱ ἴοτας ἑαπαπᾳααπα Ῥαταβιίαπίος 
ο πης αθ. παρατρέφειν, Ἠθ 6878, ἰο /εεᾷ αἲ ἴ]ιε ἐπρεπεε ο 
αποί]ιεν, 5 πβοᾶ οἳ πιθη απᾶ απῖπια]ς {]αῦ ατο ποῦ ποτίἩ {λΠαῖχ 

Καερ. ῬΙπί. Μου. 1 Ρ. 40 ὅταν δὲ μὴ ὑβρίζωνται, τότε ὑβρίζεσθαι 
δοκοῦντες, ὅτι µάτην παρατρέφονται (οἱ κόλακες), ΤΏοπι85 Μαρ. 

᾿Ῥ. 090 τοὺς ἐν ταῖς τῶν πλουσίων τραπέξαις παρατρεφοµένους 

.κόλακας, 08η. Τ. ΙΥ Ῥ. 828 ὥσπερ κηφῆνες ζώντες, ἐκ τῶν ἀλλο- 
τρίων πόνων παρατρεφόµενοι. 27. εὐπέτειαν, Γαοἰϊίαίεπι, 
οορίαπε, 8. Ῥοείίσα] ποχᾶ, ἨΏίοἩ οοθΏΣ5 ΟΠΙ7 οποθ ἵη Χ6ῃΠ, 08, 

ΧΙΙ Τδ. 

66. Ἱ. 29. ἀπὸ] 5οο Ἡ. ἴο Ἠ[οτ. 1. 162. 980. ἀἄντω- 
Φελοῦσι, υἱοίερίπι Ῥτουωπί, Μεπι. Ἱ 10, ὃ αἰσχύνοιτο ἄν, εἰ 
ὠφελούμενος ὑπὸ σοῦ μὴ ἀντωφελοίη σε. 81. τὸν κηδό- 

µενον, ’ {πο Ῥεσβοπ Ιπ{εγοβίαα ”, ἐλῖς τιαςίοτ’, , 5276, 2. εἰς 

τὴν ἐπιμέλειαν, αἆ ἱπερεείίοπεπι ορετί8. 82. ἐξουσίαν--- 
ἀπιέναι] α. δ 261, 1. 88. λύµης, ΄ἀερἰταοβοι᾽: αποΐπες 

2 ροοί]οα] πψοτᾶ. 84. τῇ ἐρημίᾳ τὴν ἀσφάλειαν συµπαρέ- 
χουσαι, ’Ὦγ Ἠθ]ρίπρ {ο Ῥτου]ᾶς {πο ΠΘΟΘΒΡΗΣΥ 5α1είγ Γος ἀερετί 
ἐαοῖς᾽. Οπ ἐρημία 85 ΟΡΡ. ἴο ἀγρὸς 566 Ῥτί]οτ[οτᾶ οἩ Ῥαρτίας 

χτ 1. 

επ. Ἱ. 56. παρορμᾷ τι, ’ βἠπηπ]αῖος ἵπ βΟοΠ1θ ἀερτοθ). Το 
αἰπαρ]θ πβπΙμγο 15 βοπιθίίπαθς αβεᾷ αξίος παρορμᾶ», 35 ἵπ Ο7:. 
ντ 1, 49. 86. σὺν ὅπλοις, αγπιαἰο». Οἱ. τ164 ηπ. Απαῦ. 
τα 9, Ἱ διανοούµεθα σὺν τοῖς ὅπλοις (ρε6Υ Ὀεῖτιπι) ὧν πεποιή- 
κασι δίκην ἐπιθεῖναι αὐτοῖς, Ἠσ]]. ντ 4, 9 μὴ ἰέναι σὺν ὅπλοις 

(ιοβέἱ111γ) εἰς τὴν )Αρκαδίαν εἰ µή τι καλοῖεν, Τηπογᾶ. ν 60, ὃ 

δέος ἦν μὴ ξὺν ὅπλοις ἔλθωσιω. καὶ ἡ γη] {ο τορο- 
μάοη. οἳ {1 καὶ 5 ἆπο Ῥετ]αρβ {ο ἴ]ο οοἱ]οσαίοι οἳ ποτᾷς. 

Τ] οχᾶοχ 18 δὲ καὶ ἡ γῆ παρορμᾷ τι τοὺς γεωργοὺς εἰς τὸ ἀρήγειν τῇ 
-. χώρᾳ κτλ. ἐν τῷ µέσῳ, πι πιεᾶίο, ' ορεπ (απρτούεοίθᾶ) Γοχ 

1ο βἰχοηροβί {ο ἰαχθ᾽, Έος {πο πβδο οἱ πο πβπΙΙΥθ α{ῇετ {ο 

ἀ]θοίῖνθ ος αἀγοτΏ (ἐν τῷ µέσῳ Ἱπιρ]γίπρ ἴλο ποῦῖοΏ προχείρου») 
ϱεο . 8 961, 9 απᾶ οἳ, 8Ώοτο τν ὃ Ἱ. 20 κακοὶ χρῆσθαι, πᾶ 

Ῥε]ου νι 9 ]. 40 μαθεῖν ῥάστη. 

88. Ἱ. 58, βαλεῖν, ’ {ο {τον {1ο βρεατ’. 59. γεωργίας] . 
6 116, 1. 40. πλείω-- ἀντιχαρίζεται, ΄ΊιβΚκοςβ ρτθαίθς 
τείατη ᾽ {ος ἐλοῖχ Ἰαῦουςσ ; /εἸεραπβ Ῥγοβοροροσία ) (5έι5). 
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41. ἥἤδιον-- δέχεται, ΄ νγεΙοοπ1θβ ΥΠΟΥΘ ᾳ]αᾶ]γ. προτεί- . 
νουσα---λαβεῖν] «. δ 206, Μαᾶν. 8 148 Ὁ. 49. ὅ τι χρῄζει, 
6ο, λαβεῖν. 45. ἀφθογώτερον, ΄πιοτθ ππρταᾶρϊπρΙγ’, 968 
η. {ο 1. 15. 

69. Ἱ.4δ. χειµάσαι, 'ἰο ρα58 ἰμο π]ηξοτγ”, Ατ. Αν. 1098. 
χειμάζω δ᾽ ἐν κοίλοις ἄντροις. πυρὶ] ἀαίϊνο οἳ αοσοΠ]- 

Ῥαπϊπιθηί, , δ 188, ὅ. 44, εὐμάρεια, 5ο, ἐστί, '[αοιλίγ απᾶ 

«οηΥεΠΙΘΠΟΘ’. 4ὔῦ. ἐν χώρῳ, γι, 85 Ῥ6]οι αι 18 ἀπὸ 
χώρου. Βατβρθ Ἠ88 ἐν χώρῳ τῳ, ἔπ ργαεᾶίο αἰίφιο. Έοτ 118 

β6Ώ5θ οἳ χῶρος οἳ. Ῥε]οι χι 1068, κκ 198, ὙΥεοίῖςρ. 1 60 καὶ οἵ γε 

χῶροι οὐδὲν ἂν µείονος ἄξιοι τοῖς κεκτηµένοις ἐνταῦθα ἢ τοῖς περὶ 

τὸ ἄστυ. 66 0, η. ἤδιον, 5ο, ἐστί. θερίσαι͵ ΄{ο 

Ῥ8855 {ἴ]θ ΒΠΠΙΤΠΘΥ᾽. ὕδασι] αὔοτε, 1. 48. 46. πνεύ- 

µασι, εκαυῖύιι αιιγῖς, « βοξῦ Ὦχθεπθβ’. 48. ἀποδεικνύει, 

Φγασδίαϊ, ραγαὶ ; οἳ. ντι 99, αν 8. 

610. 1.48. προσφιλεστέρα, 5ο. ἐστί. 60. εὐχαριτω- 
τέρα, ’ ΠΊΟΥΘ αρτοθα)]θ”, 599 67. η. 

611. Ἱ. 60. ἐμοὶ μέν] 596 π. {ο Ἠ{ογ, 1. 96. 69. ἐπι- 
µέλειαν, /ρατβαῖς Ὀ. ὠφελιμωτέραν εἰς τὸν βίον, ΄πιοχθ 
οοπάπασῖνο {ο {πο πιονης οἳ 14ο). Ο8, Μεπι. 1 9, ὅ ὅσα ἂν οἵηται 

συνοίσειν πρὸς τὸν βίον, ϐ ἀγαθὰ πρὸς τὸν βίον, Ἱ, Ἰ τὰ ' 

χρήσιμα πρὸς τὸν βίον, ΤΠ 12, 4 παισὶ καλλίους ἀφορμὰς εἰς τὸν | 

βίον καταλείπουσυ. 
| 

6 19. Ἱ.δ4. θέλουσα, ἰ{επίον, θεπευοῖε, «ἸΙπᾶΙγ’. Ὑπρῃ 
ἄθοτᾳ. Ἱ 600 φιο γαπιῖ Γγιοζιβ, 41ο ἔρεα υοἰεπεέία τα ' 

εροπίοα ἐπῖογο κια. ὅδ. δικαιοσύνην διδάσκει] ΟΙ. αχ 14, 
16, Ατὶςζοῦ. 0οθο. 1 9 ΡῬ. 19453 96 ἡ δὲ γεωργικὴ μάλιστα (κατὰ 
φύσιν ἐστὶν) ὅτι δικαία, οὐ γὰρ ἀπ᾿ ἀνθρώπων οὔθ' ἑκόντων 

οὔτ᾽ ἀκόντων. τοὺς-“θεραπεύοντας- ἀγαθὰ ἀντιποιεῖ] 

κ 60, α. 8 1056. 

6 19. Ἱ. ὄθ. ἐὰν ἄρα- τῶν ἔργων στερηθῶσιν, 1 ἴῑεγ 
ελοπ]ᾶ Ἠαργροπ {ο Ὦο Κερέ ἔτοπα ἐλπαῖτ οοοαραΙοΏβ”. 68. οἱ 

ἀναστρεφόμενοι καὶ παιδευόµενοι, ΄{Ἠοβο Ίο .1θ επιρ]ογεᾶ ἴπ 

αρτὶοπ]έατο απᾶ Ἀτθ ἐχα]ηοᾶ {ο Υίποτοαβ απᾶ τπδΏ]Υ οχεγοῖρο’. 

00. οὗτοι] οἩ {πο οπρ]λαθίο ταροΒΜῖοπ οἳ {πο απαβΒοσῖο Ῥγο- 

ποτἩ, 566 . 8169 η, ὃ, Ἠ]ετ.]. 108. τὰς ψυχὰς] αοοπθα/ἶνθ 



: 

οἳ βροοϊβσοα{1οἩ, α, 5 100, 1. 69. εἷς τὰς τῶν ἀποκω- 

λνόντων, 5ο. χώρας. ἀφ ὧν θρέψονται, ΄ Ῥοοῦγ οἩη ἩΠΙοἩ 
Ἔλου η] εαὐαῖςί ). 64. σὺν τοῖς ὅπλοις] 56ο Π. οἨ 1 
164. µαστεύειν, 4π. Τοπίο απᾶ ῬοοίῖοβΙ ποτᾶ {οΣ ζητεῖν. 
"66. συµπαιδεύει, οοπάοσε[ασίέ, 'οἀποαίεν αὖ {16 βαπ1θ {πῃρ”, 

΄Τ1ο πνοχᾶ ἆοθς ποῦ οσσαχ ϱἱβοπ]θτο 1η Καπ. Τη {πο Οταίΐους 

Ἴξτηθαης " {ο ἐθαοῦ γήθι οίμοις’. Β66 Π. ΟΠ ΣΠΙ 4. 

614. Ἱ. 06. εἷς τὸ ἐπαρκεῖν ἀλλήλοις, ’ {ος αἰνῖπς πιπέπα] 
'αἷᾶ”, Βἰοῦαςας Ἰαςδ ἐς τὸ ἄρχειν, Βοποηπκ] οοπ]εοίατος εἰς 
“τὸ ἄρχειν ἄλλων. 67. σὺν ἀνθρώποις] η. {ο τ 1. 164. 

“08. ἐργασία] νι 58, 

ο δ1δ. Ἱ. 609. τοὺς ἐργαστῆρας προθύμους παρασκευάζειν, 
έξο πηα]κο Ἠ]5 Ιαῦοπτοτς πεα]οαςβ απᾶ τοβᾶγ ἴο ο,εγ’. ΟΙ. Μετα. 

ττι 4, 8 τὸ ἀὲν τοὺς ἀρχομένους κατηκοούς τε καὶ εὐπειθεῖς ἑαυτοῖς 

“παρασκευάξζειν ἀμφοτέρων (80. τῶν οἰκονόμων καὶ τῶν στρα- 

τηγῶν) ἐστὶν ἔργον. Έοςχ ἴλο τηραπίπᾳ οἳ παρασκευάζειν 589 
π. {ο Ἠ[ίοσν. ο. ὄ, ὃ. τι. ἄγοντα] αὐδοίαίο, 5 ο{ὔεῃ, 

η λοπέ στρατόν, “Ἰεαᾶῖηρ) (85 ἃ βεποτα]). ταὐτὰ-ὐ- τὰ 
αὐτά, εαᾶεπι. Το. δωρούμενον τοῖς ποιοῦσιν κτλ., 'πιακίηα 
Ῥχοβθηίς {ο {οβο Ὑ]ιο οὐ α5 Όχανο 1η6Π οπᾳἩΏέ {ο οὐ’. Μεπι. 1. 
καὶ μὴν καὶ τὸ τοὺς κακοὺς Κολάζειν καὶ τοὺς ἀγαθοὺς τιμᾶν ἀμφο- 
τέροις οἶμαι προσήκειν. 

«16. Ἱ.Τ4. οὐδὲν ἧττον] 1 46, τν 96. πθ. ἐλπίδων, 
᾿«Ῥτοβρθοίβ’. ᾖΤδ. µένειν, ΄{ο βἴαγ νη(Ἡ {λεῖς πιαβίθσ5’. Ο8, 

τν 196 παραμµένειν. 

6 17. Ἱ. 80. εὖ φεροµένης, 'π]Ἡ]ο 16 ϱᾳοε5 οἩ γε], ϱποοθθᾷς’. 
Βο Τηπο, π 60, ὃ καλώς φερόμενος){ κακοτυχών; 1δ. Υ 16, 2 

᾿πλεῖστα τῶν τότε εὖ φερόμενος ἐν στρατηγίαι, Χεπ. ΑβΑΘΒ. 1 

“8 9ῦ αἴτιο τοῦ κακῶς Φέρεσθαι τὰ ἑαυτοῦ, Ἠα]]. τι 4, 356. 
81. ἔρρωνται (ῥώννυμι), υἱφεπῖ, Ἰογεπί, ἩΜ. “Ἠανθ Ῥθοοπιθ 
είτοπσ’. ΟΕ. σε] ἄτ. ἄτ. 8 999, 1 ὃ οὔς. 2, Μαᾶν. ἄτ. Βγηῦ, 

6 119 Ῥεπι. 9. 82. χερσεύειν, ΄{ο 1 παςίο’. 85, σχεδόν 
Ὅπι, 7εγε, ΄ θΙπποβί”, 

618. 1.87. ὅτι δὲ- προνοῆσαι] 966 ογ.Ἡ. ἈἘτθϊεπρασ] 
᾽αποῖος πο οἴπεχ Ῥαββαρες 1η Χ6ποβρβοἨ, ἈἨ6τθ {1ο αροᾷοβῖς 15 

Ίο Ῥο βαρρ]θᾶ πιοπίβ]1γ, νῖζ. Απαῦ. να ᾖ, 156, Οὐτ, ν 2, 17. 

ο 
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τῆς γεωργικῆς, 5ο. τέχνης, “αρτῖοπ]θατα), ραχ1νθ ροπῖ νο ο 
τὰ πλεῖστα, . 8 168. ἐστὶν ἀνθρώπῳ ἀδύνατα προνοῆσαι, 
αὖ ]ιοπιΐπε Ργουἰἀεγί ποπ ροβευπὲ, 81ο Ὀογοπᾶ τηα’5 {οχθβίρΏΘ”, 

ἴλο Ῥεγβοπα] {οτ ἴπο ΙΠΙΡΘΙΡΟΠΕΙ οοηβἰταοίίοη, 869 Ἡ. {ο Ἠ[αν, 

1. 615 απᾶ {οχ {πο Ιπβη, αἴΐοι αἀ]εσίίνο, . 5 961, 9, Ῥστι, Ο8, 

Χῃ δ 19 ἀδύνατοι διδαχθήναι, ἃ 16 ἀδύνατοι παιδεύεσθαι, Τηπο. 

1 1 τὰ γὰρ πρὸ αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαώτερα σαφώς μὲν εὑρεῖν διὰ | 
χρόνου πλῆθος ἀδύνατα ἦν. 89. ὄμβροι ἐξαίσιοι, πι, ἔπ- 
(επιρεείϊυί ἐπιῦγεδ, « οχοθβεῖνθ ταϊηβ’. ΟΕ. Ἠσαί], ν 4, 17 ἄνεμος ͵  

ἐξαίσιος, Ἠετοᾶ. ΤΙ 26, ὃ νότον µέγαν τε καὶ ἐξαίσιον, Ε]αΐ. 

Τϊππαετβ Ῥ. 22 Ἡ χείµων ἐξαίσιος ἢ καῦμα, ΑΣἱΦ56. ἆο πιαπᾶο : 

ο, 6, Τποἱθη ΑΊογοῃ. ο. 4 ἀνέμων ἐξαίσια μεγέθη. ἐρυσῖβαι] ̓  
ἐρυσίβη--τοῦίφο, ται]άεν’, ’ ἴ]ιο τεᾷ Ῥ]1σ]15”. 90, τὰ καλώς ͵ 

ἐγνωσμένα, Όεπε ργουΐδα, ' πηπαῦ Ἠαβ Ῥθευυ οχοε]]οπ{]γ ἀθνῖςοᾶ ” 

Οἳ, Ὑοαοῦ. τν 97 κατά Ύε μὴν τὸ δύνατον περαίνοντες τὰ μὲν καλώς 

γνωσθέντα καὶ αὖθις ἂν ἀνύοιμεν. 91, ἀφαιροῦνται, ο0Υ- 
γπιριπέ, ΄ ἀθξίτογ ). 93. κάλλιστα τεθραµµένα, ορίίΐπιε : 
πιιγίέα, 'Ψηθι {ΕΥ Ἠατο Ῥθοτπ τοατοᾶ π]έ]ι {ο ρτοβίθδύ ομχθ” 

(α. 8 Τὅ), ος, Ἡ ἴακεη α5 Ῥτο]ορίϊ]ο Ῥτοᾶ]οκίθ (αττ οι) 

Αγπο]ά 8 648) ἄ. δ 106 ποῖο 8, ΄ πΏεη {πεγ Ἠατθ Ὄθεπ τοατοᾶ {ο - 

Ῥου/{θοβίοη 0”. 98. ἀπώλεσεν] σποπι]ο αοτὶαῦ, 1 167, . 

6 206, 2. 

6 19. Ἰ. 96. κύριοι, ']οτᾶδ απᾶ πηαβίοσρ’. 97. τοὺς. 

ἐν τῷ πολέμῳ, Βο. ὄντας, 'ἴἨοβο πΊο ατθ εηραρεᾶ ἵπ πα’. 

99. ἐξαρεσκομένους] βεθ οἩ 8 ὃ ]. 14. ἐπερωτῶντας, ΄ οοἩ- 
ϱπ]ήπρ {ἐιαπι’. Ο6, Μετα. 1 1, 9 εἴ τι ἐπερωτφη (τοὺς θεοὺς 
µαντευόµενος), ἸὈ. τν ὃ, 19, Βγπιρ. 1 4Τ πᾶσαι αἱ πόλεις διὰ 

µαντικῆς ἐπερωτῶσι τοὺς θεού, Ἠϊρραχο]μ. ας 9. 100. 

οἰωνοῖς, ΄'Ὦγ 1ηθ8Ώ58 οἳ οπιοΏΒ᾽ ἄτανη ἔτοπι Ῥϊτᾶς, . 8 188, 1. 

µή, 5ο, ποιεῖν. 

6 ο0. Ἱ. 108. ὑγρῶν καὶ ξηρῶν καρπών, /ϱποσπ]επὸ απᾶ 
ἄτγ ἐταζς᾽, 1.6. ϱταροθ απᾶ οΥ6β, π]θαῦ απᾶ οίμετ οετεΒ]ς. 

104. καὶ ὑπὲρ πάντων γε δή, ΄αὖθ απᾶ νι α γη Το ἴπθ 
Ῥγθβογνα{ίοη οἱ 41] {π βλοχύ ἐ]αῦ ἔλαγ ῬοββθβΒ’. Οπ ἴπο πιθβη- 
Ίηᾳ οἳ ὑπὲρ 59θ η. ἴο Ἠϊοτ, Ἱ. 561. «καὶ--δὴ βετῖεπι α]- 
ᾳπαπι οἸατᾶ]{ οππι νὶ᾿ ΒΟΤΤΜΑΝΝ, Ιπᾶ. Ρίαϊ. Πίαϊ. 1ν Ῥ. 912. 
106. θεραπεύουσι, οοζιιπέ, ΄ ο βεινίορ {ο”, ' ποτβΏΙρ’. | 



γιο ΝΟΤΕΣ 141 

ΟΗΑΡΤΕΗΕ σΙ 

 ἁηιοῦιῖιν αἄπιῖί ἐ]ιαί ἔ]ιε αἄνίοε ο Βοεγαἰεδ ἵ εχοεῖτεπῖ, 
που ἴο ωπᾶετία]ιε απ τοοτ]ε ιοέ]ιοιὲ [γε ργορίἑίαξϊπιᾳ έῑιε φος, 

'απιᾶ ερ» Ἰιΐπι ἰο οοπἑΐπιια ἔ]ιε κιι]θοί. Βοοταίεθ λε γεεαρίίι- 

Ἴαΐον Πΐς ργεσεᾶίπι] σοποζιβῖοπα ἔπ ργαΐδε οἱ αρτἰσιέιτε, αἀᾶίπα 

΄β0πιο Γγεσ]ι οὐεογυαξίοπιθ {ο ἴ]ιο Ροΐπέ οτι το]ίο]ι ἔ]ιει ατε αρτεεᾶ, 

᾿Κγίιοδιῖις επῃγεβθεΒ Ἰΐφ ἄεδίγτα {ο ἴεατπ ἐ]ιε 1σα1! {ο 5ιιεςεδ8 ἴπι 
αργίσιζέιγε, πο]ία], αδ δοοταίεν αἀπιίε, πιατη Ταἰῖ ἴο οὐίαίπ. 

᾿Βοοταίἰεν τερῖίες ἰ]ιαί έ]ιε Ὀεδί ρα {ο φαξϊς[ι Πεῖπι οπι ἐ]ί Ρροΐῖπέ 

ποζῖῖ ὂε ἰο τεσοιπέ α οοπυεγεαϊίοπ Ίιε οποε Ἰιεά ιοέ]ι 14 ε]ιοπια- 
ο], ὠ]ιο Ίθας Ῥγοποιποεᾶ Ὁψ αἲῖ ἐο ὃε α {ψρε οἱ καλοκἀγαθία. 

61, 1.9. σὺν τοῖς θεοῖς, ἀἰυίπο αμαϊῖίο 8. Ὀεπε]είο. Τηα 
ῬΏχαδος σὺν τοῖς θεοῖς, σὺν θεοῖς, σὺν τῷ θεῷ απᾶ σὺν θεῷ 81θ 
΄ΟΟΠΙΙΠΟΠ ἵπ Χεη. ΟΕ, κ θδ. 8. ὦς- ὄντων] εαΏ]εοθῖνε]γ, 
«Ῥεσατβθ, 85 7ο βα”, ἴπογ ατθ’, . 8 277 ποῖε 2. 4. οὐδὲν 
ἧττον] 5εο Ἡ 4ὔ,ν Τ4. 6. ἔνθεν...ἀπέλιπες, 1.6. Ὦγ αἴ- 
ἐτασίῖοη {ΟΥ ἐντεῦθεν, ἔνθα ἀπέλιπες, «ἴτοτα ππεχθ 7οι 165 ο”, 
1.9. τοἰατηῖηρ ἴο {πο Ῥοϊηέ αἲ ψΠΙοὮ γοι 1εξ οἳ ερεαξίηᾳ (Μαᾶγ. 

αντ. Βνπί, 6 108 ποίθ). 8ο Ῥ]αΐο Ἐτίλγά. 6 41 ὅθεν τὸ πρότερον 
ἀπέλιπον, τὸ ἑξῆς τούτοι; πειράσοµαι---διελθεῖν, Ἐηαεᾶ. Ρ. Τ8 Β 

ὅθεν ἀπελίπομεν, ἐπανέλθωμεν, ἄοτᾳ. Ῥ. 497 6 ὅθεν...ἀπέ- 

λιπες, ἀποκρίνου. π. τὰ τούτων ἐχόμενα, Φιιαο εο ρεγέϊπεπί, 
ἐπγ]ιαῦ 19 οοππιθοθεᾷ σσ ἐμ]5 εαῬ]εοί”. καὶ νὂν, πιο φιιοφι6, 
ἔθγεη ΠΟΥ’. Β. μᾶλλόν τι διορᾶν, /΄ἴο 566 βοπιεγ]αί 

πηοτθ εἸθατ]γ πα Ῥείοτο”. 9. ὅ τι χρὴ ποιοῦγτα βιο- 

τεύειν, ' π]αξ 1. πιαβὲ ἆο {ο Ιποχθᾶδο ΤΑΥ ππεβης οἳ Ἠπγίηρ”, πού 
εἨον 1 οπρΗί {ο αοῖ ἵπ 9), αἰίποαρΏ βιοτεύειν ΠΙ8Υ ΤΠΘΑΠ 
οἴέ]ιον «{ο 11πθ) οΥ {ο 'ραΐπ α Ἠγεμλοοᾶ). Ἡθεγοβίαβ βιοῦν μὲν 
τὸ διάγειν, τὸ ἕῆν, βιοτεύειν δὲ τὸ πορίζειν τὰ πρὸς τὸν βίον. 
Ουτ. τα 2, 9ὔ εἰθισμένοι ἀπὸ πολέμου βιοτεύειν, ῬεΙοπ αχ 16 

κλέπτων ἢ προσαιτῶν βιοτεύειν, 1 69, αγ 24, τς θ, χ 64. γαι 
χθρατᾶ {ο {ἐῑπο πβθ οἳ ἔε ῬαχθιοῖΙριο 59ο Μαᾶν. 8 176 Ὦ απᾶ οἳ. 

νι 141, χτττ 69. 

50. Ἱ.10. τί οὖν...ἄρα, εἰ κτλ., ' π]ιαῦ ϱαΥ τοπ, {πεη, 159) 
πρῶτον μὲν πη(λοπύ ἔπειτα δὲ ΟΣ δεύτερον δὲ ΟΥ 8ΟΠ19 εᾳ πἱγα]επέ 
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{ο]]ογήπῃ 15 ΟΕ Υ6Ι7 ΟΟΠΗΠΙΟΠ Ο0ΟΠΣΙΘΠΟΘ. ἄρα-- γεῦις {ία οοπι- Ἡ 
Ῥατατῖς, ἐφίίμν, ' ππᾶᾷοτ πο οἴτοαπαδίαπςςς, «ἴλαι”. 11. διε- 

ληλύθαμεν, ϱογοεπδι{πιιθ,  νθ Ἠαγθ ϱᾳοΠΘ Ο76Υ’. 139, ἠν πως 
δυνώµεθα τπαγ 1ηθαἨ ’ {ο ἴγ ν/εί]θχ Ίνθ οι), 80 ἐ]ιαΐέ ἵνα πει- 
ραθῶμεν τΊ8Υ Ῥθ, α5 Οοῦοῦ βαρροβί5, οΏ]Υ α ϱ]οβ οχρ]απαίουγ. 
οἱ ἴπο ἀθ]ΙῬετα{]γο ἐάν πως, οοποθτηῖηᾳ ΝἨΙςἩ 5θο Μαάνίς 

ατ. Βγηῦ. 194 α Ἐεπῃ. 9. οὕτω ἵ8 οχρ]αϊπθᾶ ὮΥ συνοµο- 
λογοῦντες. 18. διεξιέναι͵ βο. λόγῳ, Χγι 4, 

659. Ἱ. 14. γοῦν. ΤἩο ρατίο]θ οπιρ]αβίζθς {πο αἰπρ]ο οχᾶ, 

τηατ]άηρ λαῦ ἴηο αββοτήοη Ἠο]άβ σοοᾷ υη(Ἡ τοβροθοί {ο 1ΐ αἲ 

16αβὔ, 1 10, πτ 96. ὥσπερ καὶ- «οὕτω καὶ] Τη οοττο]α{]νθ 

οἸα1βθβ, πθη οοπαρ]είο, {16 1ά1οπα οἳ ἐ]πο ἄτοε]ς Ίαηραασο Ρτδίθτε, 

18 16 ἆοθβ ποῦ τθ(ἈΙτο, 8 καὶ ἵη θ80Ἡ. Ο8, Μεπι. τθ, ὃ, τ ὅ, 159, ' 

ΒΥΙΏΡΟΒ. ντ 16, Ῥ]αῦ. Ἐμαεᾶ, Ρ. 64 ο σκέψαι δἡ---ἑὰν ἄρα καὶ 
σοι ξυνδοκῇ ἅπερ καὶ ἐμοί, Αρο]ος. ο. 8 Ῥ. 22 Ὁ ταῦτόν µοι ἔδοξαν 

ἔχειν ἁμάρτημα, ὅπερ καὶ οἱ ποιηταί, καὶ οἱ ἀγαθοὶ δημιουργοί. 

16. χρημάτων κοινωνήσαντας, φιϊῦιιβ εσιπιίαε διιπιέ οοπιπιιτεΒ, 
ΕπΙΊΘΗΏ ΤΠΘΏ 81θ Ῥθχίπθις 1π Ὦηβίποςς’, ἀναμφιλόγως διελ- 
θεῖν, Ρο, τὸν λόγον, δΐπε εοπἰγουεγεία οοπιριµίατο Υαξίοπεθ, “νο πο 
ὑἡτοαρ]Ώι {Ποῖχ αοοοπης ποια ἀϊδαστοσειπεπῦ). 

ξ4, Ἱ. 18. ἐπιστήμης] 5οοτ 58 1, ὄ, 7, 9, τν 81 8, 20. 

ἐφαίνετο Ρο, οὖσα, ' 85 866Ώ ἴο Ῥ6). Τ16 οπαβείοι οἳ ὤν 18 
ἴῑιο πβαα] Ῥτασίϊ]οο υΙ(Ὦ φαίνομαι, 599 ΨΜαᾶν. 5 1ΤΤ08, Βεπι. 1. 

ᾗ] ἴῑιαί βοΐοποθ “ΤὮγ πιθαηςΒ οἳ πΙοἩ”, ἴλο ἀρπιοηβίταίίνο απ- 
{οορᾶσπί Ῥοΐπς οπηἑεᾶ. 21. ὅπερ, ἑζ φιοᾷ, «ρτοοϊβα]γ 
ναί’, «Ιάσησα] να). 94. ὁπόσοις τις ἐπίσταιτο 

χρῆσθαι, ΄ αἰ] ἐΠαῦ α Ῥ6υβδοἨ Χου Ἠουγ {ο πδο). ΄Έος {Πο ορία- 
νο ϱ6οι 1852, . δ 247. 

ςδ. Ἱ. 26. οὔτε--τε οοτγθδροπᾶ {ο ε8οἩ οἴποτ ας ἴ]θ τοπ] 

πεφιο---εὕ. οἷόν τε, Ρο. εἶναι. 36. συναποδοκιµάζειν 
ταῖς πόλεσι, 5ο. δεῖν, αεφιε αο οἰυίίαίεν ἰπιργοῦαγο οροτίετο, 
εὐλιαῦ πνθ αΠοπ]ά ]οῖη νηζ] βἰαΐος ἵπ οοπᾶᾷοεπιπΙηᾳ). Β8πρροθ 
ᾳποίθΏ α ῬτθοϊβδεΙσ βἰπιῖ]αχ ΙπβίαποῬ οἳ Ῥτασ]μγ]οαγ ἑΠτοιρ] μα 

ο]Ἡρςο οἳ δεῖν ἵπ Απαῦ. ντ 2, 28 οὐκ ἔφησθα οἷόν τε εἶναι, ἀλλὰ 

εἰς Πέρωθον ἐλθόντας διαβαίνειν εἰς τὴν ᾿Ασίαν. Τ19 τοπᾶῖπᾳ 
αἶναι Ὦγ Βἰοῦθειβ ἱ6 συναπεδοκιµάζομεν νΠ]ο] ἵ8 Ῥτοίεττθοᾶ Ὦγ 

ἴ 

Ἱ 

ν 

πμ υ“Ὁἳ“--ἳ--ᾱ-- 
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΄Βο]νποϊᾶας, Ἠείπιᾶοτξ, 0οὓθε, Ἠ ἰχθολΏίᾳ απᾶ ΒομοηΚ. 98. κα- 
 παγνύουσι, ἀεὈιπίαπε, 'εποτνα{θ’, εκρ]αϊπεᾶ Ὦγ 1τ 10. 

66. ἸἹ. 50. ἔφαμεν] Τηοτο ἶ5 ποἰμίηρ ραϊῖᾷ αθοαῦ {15 ἵπ 
αν 9, πλεποῬ 16 ας Ῥεειπ Ιπ[ργγθᾶ {]αῦ {ετο 15 α. 6αρ ἴο οθ 

ἵ βαρρ]ϊοᾷ {λετο. εἰς τὴν χώραν] 5ε0 η. {ο Ἠ[αχ. Ἱ. 251, 
-Ἱ. 2969. διακαθίσας, “πηα]άηρ ἔ]ετα οἳς αρατῖ”. 89. ἀφε- 

΄.µένους τῆς γῆς, ΄αἰνίηςρ τρ ἴἶιο ορεΏπ οοαπαγ). ΟΙ. 1. 86 απᾶ 
“866 Ὦ., {ο Η]ετο 1. 680. 

δπ. ἹΙ. 88. οὕτως, “ἴπ ἐλαῖ ο.5θ’. ΤΠ γὰρ τοίθΓΒ {ο τεκ- 
µήριο», 1 98, χιπ ὄθ, Μαάν. 5 196 α, Ῥοπι. 84. τοὺς--- 

'ἀμϕὶ γῆν ἔχοντας, αργίειζίιγα οεσιραίοθ. ΑΠΑΡ. ΥΙ 4, 1 οἱ πο- 
λέμιοι εἶχον ἀμφὶ τὰ ἑαυτών, ντ 2, 16, Ἠίατ, 1. 64 οὐ µάλα 

ἀμφὶ θεωρίας ἔχουσιν, Ψηθιθ 566 ΠΙΥ ποῖθ. ἂν ψηφί- 
ζεσθαι] . 5 211. Τε Ρτοίαβ1β 15 ἱπιρ]θᾶ ἵπ οὕτως, 568 Π. 
{ο Ἠ]ογ. ]. 16. ὃδ. μὴ µάχεσθαι, Ρο. ψηφίζεσθαι ἀν. 
8θ. ὅπερ πεπαίδευνται, “85 {Π6Υ Ἠανο Όεεη Ῥτοιρ]λί πρ {ο 4ο’, 

να 6, τς 12, Ον. 1 6, 90 σὺ γάρ µε εὐθὺς τοῦτο ἐκ παιδίου 
ἐπαίδευες. καθῆσθαι, Οἱἱ08Ο8 6996, ἀεξδίάεγε, ! {ο εἴδ 5{111’, 

'παπ]1,κ 10, 19. 

6 8. Ἱ. 9Τ. ἐδοκιμάσαμεν, ἀἱσριίαπᾶο ε[εείπιι, ἄεπιοπ- 

εἰγαυέπεια, «ντο 981ΠΘ {ο {1ο οοπο]αβίοπ”. 88. ἀνδρὶ καλῷ 
κἀγαθῷ, ’ἴπο ἰταθ ρεπ/{]επιαπ): 5εθ ὃ 15. 'ΤἩο {θγπι καλοκα- 

Ὑαθός Ιπηρ]]65 ελα ῦ οοπιρίπα οι οἳ Ὀχεεᾶῖηρ (ἀγαθὸς) απᾶ οπ]ίατο 
(καλὸς) Ἱ]ϊο]ι ππθ τοαπῖτο ἵπ οἳς ΟΠΏ αΙΡίΟΟΤΔΟΥ᾽. ΜαΠαβγ, 

βοείαὶ Τε πι ἄτεεσε, Ῥ. 216, οᾱ. 8. ἐργασίαν, ΄ ΕΠΙΡΙΟΥ- 

πηεη[’. 8εθ Ιπᾶες ϱ. τ. ἐπιστήμην κρατίστην] 1ν 84. 
«Α βαροτ]θΏνο πηζη 8 Ῥτοᾶιοα το ποτ, οἵ α βαρετ]αίῖναο βἐαπᾶ- 

1ηΏρ 8ἶοηθ 46 {ο ῬτοάΙσαίθ, ηΘΥαχ ἴα]θς ο ατἰῖο]ο ἵπ τοεῖς; 

ΏοΟχ ἄοθβ 16 βἰαπᾶ ναι α βαὈβίαπίϊνο απᾶ /ἴπο εαρετ]αθῖνο οἳ 
6πΩΙΠεποθ᾽ (ἀεποίίηρ οπ]γ α Υ6εΣ7 Ἠϊσ] ἄερτθο, απᾶ (πετείοτθ 

ποῦ ἀϊδμπραϊιθηίηπρ ΑΠΥ Ῥατήσοπσ]αχ οΏ]θοῦ α5 Ῥε]οπρίηπσ {ο {πθ 

Ώϊσ]οβί ἄορταο οἱ α1)᾽. Μαᾶγ. δ 8, Ἠεπῃ. 8. 

69. Ἱ. 40. μαθεῖν -ῥάστη] ἄ.5δ 261,2. Ὅρ {ο {1ο ρτοδεπέ 
'ποῦ ο ποτᾶᾷ Ὠβ8 Ῥθει ραῖά αΌοπί 1ΐ5 Ῥοΐηρ α 6οῖθπσοο Θ8ΒΥ έο 
8ο 11το. 48. παρέχεσθαι, Υεάάετα, Γαοεγε. 366 ΙΠᾶεσ. 

ἥκιστα ἀσχολίαν παρέχειν- -συνεπιμελεῖσθαι, {ο Ῥο Υ6ιγ {αν 
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{γοπ1 Ἰδανῖηρ {]οῖς ἐποισΏίς πο Ἰοΐκατο {ο αἰ{οπᾶ {ο {1ο Ιπίθγοβίβ | 
οἳ Επὶοπᾶς απᾶ οοπηίτγ σημα], Ο8, τν 1. 19. 

810. Ἱ. 47. τοῖς ἐργαζομένοις] Το ΜΒ Ἠβτθ τοὺς ἐργαξο- 

µένους, ὙΠ]οὮ πηπβέ ἀεροπᾶ οἨ συμπαροξύνειν. Τ19 Ιπίοτταθᾶϊαίο 

6815θ ἔξω---τρέφουσα οοπ/{βἴηβ {Ἠθ ΓΘΒΡΟΠ ΝΊΥ ἡ γεωργία συµπαρο- 

ξύνει κτλ. φύονσα 5ο. /Γᾷε8, τρέφουσα 5ο. Ῥεειᾶσα, οἳ, ν 19. 
Βομπείάευ οοπ1ρ8χες Ατϊκίοί]ο Όθοοπ.1 9 Ρ. 1948ὺ πρὸς δὲ τούτοις 
καὶ πρὸς ἀνδρίαν συμβάλλεται µεγάλα (ἡ γεωργία)’ οὐ γὰρ ὥσπερ αἱ 
βάναυσοι τὰ σώματα ἀχρεῖα ποιοῦσιν, ἀλλὰ δυνάµενα θυραυλεῖν 

καὶ πονεῖν, ἔτι δὲ δυνάµενα κινδυνεύειν πρὸς τοὺς πολεμίους 

µόνων γὰρ τούτων τὰ κτήµατα ἔξω τῶν ἐρυμάτων 

ἐστίν. 48. διὰ ταῦτα τοίογ ἴο π]ιαέ Ῥτεοθᾶςς α5 ποῖ] ας πιαί 

{ο]]ους. εὐδοξοτάτη-- πρὸς τῶν πόλεων] πρὸς 16 πβεᾷ {ο 
ἀαποίθ ἔ]ιο Ῥοσδοη {χοπ π]λοτα ΒΟΙΠΘ Ἱγοτᾶ ος ορἰπῖοη Ῥχοσθθᾶς: 

Χεῃ. Ἠϊρρατομ. 1 29 ὅτι πολύ ἐστι πρὸς τῆς πόλεως εὖὐδοξό- 

τερον κτλ., Τηπογᾶ. 1 Τ1, ὃ ἄδικον οὔτε πρὸς θεῶν οὖτε πρὸς 
ἀνθρώπων, Ἠετοᾶ.ντι 199 γνώµην ἐπίφθονον πρὸς τῶν πλεόνων 
1.6. δεπἰεπίίαπι οίο Ἰιαὐϊίαπι α Ρἰεγίδᾳμε, Χθι. Απαῦ, υπ 6, 88 

ἔχων ἔπαινον πολὺν πρὸς ὑμῶν. 
0ὔ,βεχνο {]αί {ο αρεηπύ 15 οχρτοβεοᾶ (1) πεπα]]γ ὮΥ ὑπό, 

(9) βοπαεᾶπηος Ὦγ ἐξ, πᾶΙσαθῖηῃ ἔμο β6οπτορ (στ 92), (5) Ὦγ παρά, 
(4) Ὁγ πρός (στ Ἱ. 88), (6) ὮΥ ἀπό. 

49. βιοτεία, υἶίαε γαξΐο, «πηοᾷρ οἳ 116”, α Ἰαΐο ἄτοε]ς ποτᾶ, 
οοσαχίηᾳ οπος ἵπ Ῥο]γοῖας, 60. εὐνουστάτους τῷ κοινῷ, 
ερεβύ αΏοοίθᾶ ἰοπατᾶς πο οοπηπιοηπθα1). α. 8186. γα 

ἐπῖ5 πβο οἳ τὸ κοινόν ο, 01ο, ος. ἵπ Ὑουτ, τά ο. 98 οοπιπιπε 
ΗΠἱ1ψαᾶιπι. 

ξ11. Ἱ. 65. κάλλιστον, 5ο. ἐστί. 64. ἔφησθα κατα- 
μαθεῖν] Μαᾶν. 5 147. ὅδ. τῆς γεωργίας, “{λοῖς [ατππᾳ”, 
1119. δτ. ὡς {ος ὥστε, ἴο 6ΧΡΙ655 α πδίπτα] οοΏβθαπεποε, 
ἐβο ἐλαίς; οἳ. Ἠϊεγ.ο, 10, 1, Απαῦ. τπτ ὅ, Τ ὁ ποταμὸς τοιοῦτος τὸ 

βάθος, ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν πειρωµένοις τοῦ βάθους». 88 
Μαᾶτ. 5 106 ο Ἐεπι. 9. 68. ἂν δοκῶ- -ἀκούειν] 586 Ἡ. 0Ἠ 
π ϐ, 1ν 129, Μαᾶν. 5 1189, Ῥοπι. 1. 

ξ1α,. Ἱ. 61. τί οὖν...ἤν] α,Όοτεξδ 21. 10. 608. εἶναι-- τού- 
τωγ] , δ 168 ποίε 2, Μαᾶγ. 5 δ1ο, 64. ἐφ᾽ οἷς, ΄ἵπ Ψ/ο58 

3 

| 
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οᾳ5ς’. Οἱ, Ῥ]αίο Τ]εκβεῦ. Ρ. 168 9 ὁμοίως ἐφ᾽ ἑκατέροις διῖσχυ- 
ριόμεθα. ὃ καλεῖται] καλεῖν ὄνομα 185 ἴμο ἄτεε]ς {οχ ΄ἴο 

οα]] Ὦγ α πατηθ ᾽, 1ο Τι) ποπιει αρρεϊῖατε: 8Ο γοι ΤΙΔΥ β87 
καλοῦσί µε τὸ ὄνομα καλὸς κἀγαθὸς ψήξι ἄοταΏ]θ ποοπβᾶ- 
{άτο, ας ἵπ τι 8, Ἱ. 19, Μεπι, 1 9, 1; απᾶ, 88 εἰίποτ οἱ {πο ἴπο 

οὐ]θοῦ ποοπβα{1νθς παΑΥ Ώθοσππθ ἐ1θ ϱαΏ]εοῦ ποπηϊπα{ῖνθ ἵη {1 
Ῥαββίτα, Τοα απ ία ΒΑΥ τὸ ὄνομα καλεῖται καλὸς κἀγαθός, 

ν/ηθτθ τὸ ὄνομα ἵδ πο εαυ]θοί, ΟΥ καλεῖται τὸ ὄνομα καλὸς κἀ- 

Ύαθός, Ὢμετθ τὸ ὄνομα 15 11θ αοοιβα{1νθ, 06. πάνυ ἂν--- 

βουλοίμην ἂν] ϱεο οπ Ἡ 109. 07. οὕτως, (85 Του ϱαΓ᾽. 
ἑοὕτως 8 απἰθοθἀεηθῖα τα[ετοπᾶτπα, ὡς πό τοβροπᾶεαί{᾽ (ζ'αιι- 

ἰαπὲ Ρῖμς φιε) (Ῥααρρο). Βοπεπκ] αξίοτ Ἡοτ[]εῖη ποπα]ᾶ τεαᾶ 

τοῦτό σου ἀκούειν, ϱοταρ. Ἱ. 68, να 29, ὅ9, θπᾶ 1π Ἱ. 60 πάνυ 
οὖν {οχ πάνυ ἄν. ὡς, φιοπίαπι. 

618, Ἱ. 69. ὦς, φιοπιοᾶο. το, ἐπὶ τὴν σκέψιν αὐτοῦ, 

«{ο ἴἶιο οοηβΙάθταίῖοη οἱ 16), ποῦ, 85 Ὠϊπᾶοτέ {ακοθρ 16, αἆ ἐπυῖ- 

βοπᾶιπι ]ιοπιίπεπι ἐῑζιυπι. τ9. τἆλλα τὰ τοιαῦτα, ΄ οτοτγίμῖης 
οἷεο οἱ ἐἶια πᾶᾷ). Οἱ, Ώοπι. ῬΠΙΗΡΡ. το. 8 8 ὃ Ρ. 45 κατέπτηχε 
ταῦτα πόντα Ὑηθτο Ἰκοεν]βο {1ο χείθτεηοθ 5 {ο Ῥ6σΒΟΠΡ. 

Οη ὁ τοιοῦτος β9θ ποίθ {ο χτῃ 8. τὸ. ἱκανὸς] Ῥτοϊίεηραςσ] 
χοβᾶς ἱκανώῶς α[ίοι Ἐοςί, ἴ]ιο Μ85 Ἠαγο ἱκανὸς ἱκανῶ». Τ19 ο0Ἡ- 

ΡἰχπΟΙΙΟΏ 18 χρόνος ἐγένετο ἱκανὸς περιελθεῖν τε τοὺς ἀγαθοὺς 
τέκτονας κτλ. καὶ θεάσασθαι ἔργα τὰ δεδοκιµασµένα αὐτοῖς ({ος ὑπ 
αὐτών) εἶναι καλά, 1.6. ὀρετα φιιας οετέϊεείπειπι οξεεί {ρδία Ῥιιϊο]ιγα 
65560. ἼΤμηο ἄαμτο αὐτοῖς ΤΙΔΥ αἱ5ο Ῥο {ακαη {οχ {ο Ῥοββθββῖτο 
βεπ111γο, 5εο . 6 184, ὃ ποίθ 4, Τη ἰλπαῦ 0850 τὰ δ εδοκι- 

µασμένα ποπ]ᾶ πιθαη “πγἨῖο] Ἠατθ Ῥθεη Ῥορπ]ασ]γ θβίεεπιεᾷ ”. 

614. ].Τθ. τὸ καλός τε κἀγαθός] Ο{. ἆθ τερ. Τι8ο. τς 4 
ἐπίκλησιν µόνον ἔχει κακὸς εἶναι, Ἐ]αΐ. Δρο. 25 Α ὄνομα δὲ 
τοῦτο λέγεσθαι σοφὸς εἶναι.  ἨΤτ. τί ποτ ἐργαζόμενοι τοῦτ) 
ἀξιοῖντο καλεῖσθαι, ΄ πα ετεχ {1εγ Αῑᾷ ἔο Ώατο α οἸαίπα {ο {1θ 

ἨβΙΗΘ᾽. Ῥ66 4Όοτο η, ο 1. 64, απᾶ ἔοχ {πο π5ο οἱ ἴμο ρατβοῖρ]θ 

ποίθίοστθ,τῃπ 12. 

616. 1.79. ὅτι] οαπβα]. προσέκειτο, ΄πᾶ5 αἀᾶεᾶ”. ΟΕ. 
Έπχ. Α]ο. 1059 ἄλγος ἄλγει προσκείµ.ενον, 18οοτ. Απ. 8 210 
ταῦτα ἐκείνοις προσκείσθω τοῖς πρότερον εἰρημένος, Ότ ἴπο 

ο εν το 
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Ἡδθ οἳ κεῖμαι ἴοι {11θ Ῥεγῇ, Ῥαββίτο οἳ τίθηµι 899Θ ΠΙΥ ποῖθ {ο 

Ἐ]αίατοη ΤἨεπι, ανα 6 1 Ἱ. 185, απᾶ 1ου πρός Ὦε]ου τι 4, 

τὸ καλός, “1ο γγονᾶ καλός’, οοηβἰᾶογθᾶ ἵπ 1βο]ξ α5 απ οῬ]θοῦ 
Βο ΕΙ8{. ῬἘτοίαρ. Ῥ. 945 περὶ ἑαυτοῦ λέγει τοῦτο το ἑκών. 

80. ὄντινα ἴδοιμι] ἄ. 52256. καλόν, ΄ ΡεαιΙ{α] {ο ]οο]ς αἲ’. 

προσῄειν] «νοίετο ἀἰοοραπό ἔρχομαι, βοᾷ ᾗα (χονί Ῥοςέ αθἰαίο 
Μεπαπατί ᾖειν) ΠΟΠ ἠρχόμην, θἳ εἶμι ΤΟΠ ἐλεύσομαι, ἀθϊπᾶρ ἦλθον οὔ 
ἐλήλυθα ἵπ Αἰπιρ]οί ναχρο ϱἰ ἵπ οογηροβίθίδ οπΙΠΙΟ18. Ῥγαθίθγεα ΏΘΠΙΟ 

ἔρχου ἄἰοεθαί πιιῖ ἀπέρχον, προσέρχου, εἰσέρχου 58οᾷ οοπβΒΠ{ΘΥ ΟΠΙΠ6Β ἴθε, 

:, ἄπιθι, πρόσιθι, εἴσιθι οῦ θοᾶθπα πιοᾷο ἴοιμι, ἴω, ἰέναι ών, ΤΠΤΠΠΙΒΠΙ ἐρχό- 

µενος 8ιιῦ ἔρχεσθαι από ααἱοφπσθπι θἱαδτηοᾶ!. Τζασ1θ ἰέναι, ἐξιέναι, κατιέναι, 

Ἠαθοπό Ῥχο το ηθία αι Ῥταεβδεη(ί8 απιό ϱαὐατὶ {απηροτίς βἱρηίβοαθίοΏθπα 

εὕ αδαπῃ, αἰοα οὗ ρατιοιρίαπι ἐξιών, ἀπιών, κατιών, παριών ϱπθὔ. ΡΟ 

ααίθας αταρομ] ἰδιώται ἀἱορρα πό ἐξερχόμενος, θὔ ἐξελευσόμενος οὗ πα] ζον 

τπ οφδείετῖς αᾱ απαπα οπιπθαΒ’. ΟΟΒΕΤ σαγίαο Ιεοίίοπεδ Ῥ. 807. πο οἷά 
ΣΟΥΠΙ5 οἳ ἴμθ Ἱπιροτί[θοῦ 6Υθ ᾖα, Πεισθα, ᾖει (Ώθίογθ 4. ΥοΥΓεΙ ᾖειν), ᾖμεν, 

ἦτε απᾶ ᾖσαν. 

81. εὔ που ἴδοιμι. ΄'ίο ἴτγ 1 Ἡαρ]γ 1 παὶσΒέ ϱοο’. Βθ66 Ἡ, ΟΠ 

10. 82. προσηρτηµένον (προσαρτᾶν), !Ἠανίπρ Ῥεεπ αἴ- 
{ασ]οᾶ {ο”, ' Ῥε]οπρίπς {0 3. τῷ καλῷ, ΄Ῥοααίγ). οὐκ ἄρα 

εἶχεν οὕτως, /1ὐ παβ ποῖ βο αξίοι α1], α5 1 εχροοίοᾷ”.. Μαᾶν. 

6 267 ο. 84. τῶν καλῶν τὰς μορφὰς] α. 8 160, 1. 
µοχθηρούς, {ππιργοῦοἙ, ΄ ἀερτανεᾶ . 86. ἀφέμενον] οἳ. 4Ώοτθ 
1. 989. 86. ἐπ᾽ αὐτῶν τινα] ἐπί υῖλἩ ροίβοΏς ἵπ {πο τηθαπῖης 
ετοπαχάς’, «ἶπ απθρί ο), 18 τ8τθ απᾶ αἰπιοδί οοπΏπθᾷ {ο {1ο 

Τα. 

611. ἹΙ. 87. τὸν ᾿Ισχόμαχον] “Ἐταί Π]ο Τβοποππβο μας 
τὶν ρταθρίαπαββίητας, απ] ἀοάρας οὗ για αραβ ἄϊρηϊδβίπητς, 

απἱ α Βοοταίθ ἵπ ϱχκοπιρ]ας Ῥτοροπετείας 111αβ, ααἱ Ῥραΐτῖς 

1ΑπηΙΗ88 πηπηοτῖραβ οστεσῖο Γαηρετοίατ, Ώθο Ῥοπ] οἶνίβ οὗ νοτὶ 

απιῖοῖ οβλοῖῖς ἄθοςδεῦ, Ο8, Ο6οοἩ. να οὗ χι. Ἠπίο αἆθο οοἩ- 

Δρῖέ, τί ῬταῬ οθ{θτῖβ καλοῦ κἀγαθοῦ οοσποπηῄπθ 80 οπιπῖραβ 

ἀαοοτατθίαχ, Όθο, ντξ 17, ατ 8 20, πα 8 2 οὗ πιθτίζο απἰᾶσπῃ, 

1ρ5ο Βοοταΐο Ιπᾶϊσο, νι δ 19. Ἐταῦ ἵπ 6ο απῖπχας ]οηῖ5 οὗ Ἠροτα]ς, 

Ἀθαπῖ Ἱπδίατο ἴεπασ, ἀαροπίία Ιπβῖσηῖς, αἹπρα]ατῖς τοτατη αἆ 

16Ώ} {αΙ]8ΥθΊ Ῥεγαπθπβτπα Ῥοτ]ία, οὗ βο]]οτία. Ο8, οπιπῖπο 

ο, χε, 0π85 Ιαπᾶθς απρεῦαηπί γθτα 6ἶσα Ὢοθος Ῥϊθίαβ αἶ τεΥθ- 

χοη{α, οἱ. Όθο, τα ὃ π, αι δ 68, σι 6 19 οὐ αΏδὶ; πιβσρπορθτθ 
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οίαπι οτπαῦαπξ οαπᾶος ϱὗ πιοᾷρρίία, το, χαιδ2. Οπατινίβ 

ο ταϊραρ]οαο αἀπιϊπϊκίχαῖοπο αἱθηαβ, ἴαπιεπ ορίθαδ, ᾳπαβ 
Ἰαδοῦαί απιρῃβαίπιας (ατ 6 20) Ῥαΐτίαθ Ῥταθβίάΐο οὗ ἀθοοτῖ 6559 
αἰπᾶσῦαῦ, ατ 6 9, οἳ. ντ 5 8, ηθᾳπθ ἀἱοσηᾶϊ Ιπιροπίζας (ατ 5 28) 

βγοορλαπίαταπα, ἆποβ ἀῑνίάας ἵπ ἵρεαπι οχοϊαραηῦ, ομ]απγηίαβ 

1ρε6 ἀϊαοραί, αι 6 21 βᾳ. Ἀθαᾳπθ απηϊοίς ἀρεταῦ αποταπα 
Ἱπορίατα αα]θνατο απιαθαί χι ὃ 9 βᾳ. σοβετ Ῥγοβοροφταρ]ία 

Χεπορ]οπίθα, Ῥ. Τὰ. 

ΟΠΗΔΕΤΕΗὮ ΥΠ 

Βοσγαϊοθ γεῖαϊθθ Ίιοιυ Ἰιε [οί Γεἴῖ πι τοῖέ]ι Γεε]οπιας]αθ; απᾶ 
περεαῖς ἴ]ιο οοπυεγεαξἰόπ Ίιε Ἱιριᾶ ιοῖέ]ι ]ιΐπι ο ἐ]ιο οεσαθίοπι 601- 

οεγπίπᾳ 5 οεειραϊἰίοπδ απιά πιοῖο οἱ ἴέ[ε; Ίου Ι8ε]οπιας]ιις 

επ]οἰποᾶ, αξ ἰ]ο ᾖγαί εἰερ ἴπ ἴ]ια Γογπιαξίοπι ο α ἀοπιεκὲίς εβἰαὀ- 

ζἱβ]πιεπιέ, ἐιε αθηωἰκέξέοπ οἱ α υἰγίμοιμδ απᾶ δεπδἰυῖε ιοίε; απιἀ 

Ίιοιυ Ίιε ἔ]ιεπι ἀεβετίθεᾶ ιο πιοᾶε ἴπι αυ]ίο] Ἱιε Ἱιαᾶ ἐγαϊπεᾶ Ιἱ8 
οιύπι, αἲ ἐ]ιο ἐἴπιε υ]ιεπι Ίνε εαροιδεᾶ Ἰεγ, απ ἐπεαρεγίεποεᾶ οἱγῖ ο 

Γοιγίεεπι, ο ἐ]ιε ἁιίες ο) Ίνεν Ροδίίοη. 

51. Ἱ.1. τοῦ Διὸς τοῦ ἐλευθερίου] Τ1ο ο]οϊσίος αἰέαο]ιοᾶ 
ο ο Τἴεπιρὶο οἳ Ζο6τβ Ἐ]οπί]οτίος ος ΄ {πο Ῥε]θαςετ” (οα16 
Ὦσ παθάππεη (οἱ ἐξελεύθεροι) αοοοτᾶῖπσ {ο α βἰαίοπιοπό οἳ 
Ἠγροτίάθβ ᾳποἰοᾶ Ὦγ Ἡατροοταίίοπ) Ῥεῖηςρ ἵπ {πο ἔοτατα, 188. 
οοπγεπ]εη{]γ βἰὐααἰοᾶ {οχ Βοοταίθς {ο ἀἴβοοατςο Ίπ; ἔπας Ῥ]αΐο. 

Ώ]β]Κ6Β 16 {πο βοοπθ οἳ ἴπο ἀἰπ]οσαο νηί]λ Τῆθασθβ. Το 

Βοπο]αςί οἩ ΑχτϊδίορΗ, Ῥ]αΐας γ. 1116 Ιάεπβεβ ἐῑιθ ᾳοᾷ ππς]ι 
Λεὺς σωτήρ: ἐν ἄστει Σωτῆρα Δία τιμῶσιν, ἔνθα καὶ Σωτῆρος 
Διός ἐστιν ἱερόν' τὸν αὐτὸν δὲ ἔγνιοι καὶ ᾿Ἑλευθέριόν φασιν. 

4. κάθησαι] νι Ἰ Ἱ. 8. δ. τὰ πλεῖστα, Ρἰγιωπφιο, “ἴη 
6εποτα]’, α. 8 100, 9. οὐ πάνυ σχολάζοντα, “πού Είπα 
απ1ίθ 1416). Ῥ6θ ΤΙΥ ηπ. {ο Ῥ]πίαχομ) ΤΊοπι, 1ν 21. 19 οἩ. ἴἶθ 
πιραπῖηρ οἳ οὐ πάνυ. 

8 32. Ἰ. Τ. οὐδέ--γε νῦν, πε πιο φιίᾶσπι, ἩοΟ, ἨΟΣ ΤΟΥ 
οἱίλον”, οἳ, τ ὄδ η. 6.  ἑώρας] α. 6 229, συνεθέµην, 

ΣΙ αρτοεᾷ), “Ῥρτοπαίςθᾷ’, ἵ6 πβαα]1γ {ο]]οποᾶ ὃν πο {αῦ. 1η, 
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Ἠεπορ βΟΠ16 που]ᾶᾷ τοπᾶ ἀναμενεῖν Ὥστος Ὀτπύ 5ο Μαᾶν. 5171, 

Ῥεπι. 9, 12. τί ποτε πράττωγ--κέκλησαι, / πα 16 18 
ποα ἄο ἐπαῖ γοα 8το οα]]οᾶ”. Οπ ἰλή8 πβο οἳ {πο Ῥατίοῖρ]θ 698 

Μαᾶν. δ 1Τ6 Ὦ, α. 8 141 ποῖο Τ, απ οἳ, νι τή, ντα 141, χτπ ὄ8δ. 

19. οὐκ ἔνδον γε διατρίβεις, ΄7οα ἄο ποῦ ραβ5 16 ΙΠᾷοΟΣΒ’, ΄41θ 
ηοῦ α βἴαγ-αἴ-Ποπαθ), ΤΤΏθ γέ 8εΥΥθβ ἴο οα]] αἰζοπίῖοη {ο {ἴ1πθ 

πιοτᾶ 15 {ο11ουγς νηὑλοπί ΙπίθηβΙγίησ 155 τηθαπΊηβ. 14, 

τοιαύτη, 1ο {λαίῖ οἱ οηθ γΊο ἄοεβ 1ομᾶ α εεάρηίατγ 16, 1.6, γοα 

]1οο]ς {οο θα] {Ἡγ {οτ ἰ]αῦ. ἕξις, ]ιαὈΐίιις, ' ἨαὈϊέ οἳ Ῥοᾶγ”. 

65. Ἱ. 16. ἐπὶ τῷ τί κέκλησαι, “οὐ ΤΥ (ᾳπορ(ῖοπ)  ν]αί 
ο τοι ἄο ἴλαί {αγ οα]] τοι ροηί]ετηαπ”)). 66 αΌοτε 1, 12, 

απᾶ οἩη ἴμθ πβο οἳ {πο ατίσ]ο η] α βοῦ οἳ οοπποσοᾷ ποτᾶς 

ο8 ἨΜαᾶν. ἄτ. Αγηῖῦ, δ 169. 19, καλοῦσί µε τοῦτο τὸ ὄνομα] 
Βθο η. {ο τι Ἱ. 64. 90. ὅταν γέ µε εἰς ἀντίδοσιν 
καλώνται τριηραρχίας, ΄ ΨΊἩΘπενες {16γ οἸα]]εηᾳο πιθ {ο 8Ώ 
εχοΒαηρο {ος (α ραῦ]ο Ὀπτάεη ϱαοἩ 8) α {τιεγατο]Ὦγ’. ΤἨηετθ 

πας α Ίαν αἲ Αίποηπς {ἐλαί 1 απγ οἰᾷσοη οἸατσεᾶ πηἴ] α λει- 

τουργία ΟΥ εἰσφορά οοπ]ᾶ Ῥοϊηῦ οτῦ α τίοἸΏαχ ρείβοη ἴλαπ Ἠπιβε]ξ 

φιο Ἠαᾶ Ῥθεη Ῥαβςεᾶ ουεχ, Ὦθ πασηύ οἸα]]επρο ϱποῖ Ῥατ 

εἶί]ει {ο 4η οχκεΏαηρο οἳ ἐ]αῖτ τεβρεσίῖνο Ῥτοροχ{θΏ ος ἴο ἀἱβ- 

οἴιατσθ πο ἀἱβριίοᾶ Πέατργ Ἠπηβο]ξ, ΟΕ. 8,οτο π 6 6 1. 99, Ἱ. | 

45, ὨεπιοβίἨ. ο. ΜΙᾶ. ο. 28, οι Ῥτοῖορ. αἆ Τιεράπ. Ρ. 128. 

91. χορηγίας] 6ο η. {ο1140. 38. πατρόθεν, ' ὮΥ πι Γαἴπει”5 
ΏΒΙΙΘ 156ποπιβο]αβ’, ΟΣ, 85 οἴ πο ἔα]κο 16, αἀάϊίο ραΐϊτί ποπιΐπε, 

Ρο ἐ]αί Ὦο ποα]ᾶ Ὦο οα]]εᾷ Ἰσχόμαχος Φιλοστράτου. 

Τη οββοῖα] αποΐς 15 νγας 616 οαδίοπι {ο ἀθβίρηαίθ 8, Ώ6ΓΒΟΠ Ὦγ Ἠΐ5 οὗἩ 

Ώαπιθ απά {ῑιαέ οἳ ἨΐΦ {αΐπος (οσεύπαν γη ὑαί οί Ἠ]8 ἀθππε, 6.5. Δημο- 

σθένης Δημοσθένους Παιανιεύς. Οἵ. Ἡοτη. Ἡ. Χ 68, ΤΠιασγᾶ. 11 64, ὃ 

τών τριηράρχων ἕνα ἕκαστον ἀνεκάλει πατρόθεν τε ἐπονομάζων καὶ αὐτοὺς 

ὀνομαστὶ καὶ φυλήν, Ἠετοᾶ. τν 1, Ἱ, ΥΠΙ 90, 6 ἀνέγραφον πατρόθεν 

τὸν τριήραρχον, ὙΙ 14, ὃ ἐν στήλῃ ἀναγραφῆναι πατρόθεν, Ῥ]α0, Ἱθρε. 

ντ ο. 5 Ρ. 768 Β εἰς πινάκιον γράψαντα τοὔνομα πατρόθεν καὶ φυλῆς καὶ 

δήμου. 

π οὔνται, “ΒΙΠΙΠΙΟΠ Πίο οοπτή’. 94. ὅ µε ἐπή- 

Ρου, «85 τοραχᾶς {1ο 4ποβοη γοα Ῥαῦ {ο πιθ’, “ο {Πῖησ τοα 

αε]κθᾷ πο’, οἳ. αυ 58, Μαᾶγ, 5 195 α, 26. καὶ αὐτή, ΄6ΥεΠ 

α]οπε”, πού ταΥ Πε]ρ. 

Εν μμ.. 
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6δ. -Ἱ. 95. καὶ τί] ττ4θη. ἐπισταμένην]5 21.19η., 
το. 8ὔ. ἔζη ὑπὸ πολλῆς ἐπιμελείας, 'Ι]νοᾶᾷ απᾶςτ αἰτῖο 
βαττεϊ]]αποθ). ὑπὸ ἀοποίος ἴῆπο ασ6ΠΟΥ ΟΥ 68156 ππᾷθτ {1ο 

ποοοπαραπΙπηςη6 οΥ ο0-οροταδίοη οἳ πΠΙοἩ απγ{λῖπρ ἵς ἄοπθ,. Όπ 

τοε]ς οἀ ποβ{Ιοη σεποτα]]γ 50ο Μαλαβγ”ς5 δοσίαϊ Τε ἴπι ἄγεεςο, 

Ῥ. 980 Β,, απᾶ οη πο Ῥοβίβοη οἳ πΟοΠΙΘΗ, Ῥ. 274 8. 56. 

ὅπως-- ὄψοιτο] ποῦ ο Επα], Ῥαί απ οἳ]θοῦ οἶαπεο αξἴος ἐπι- 
µελείας, 566 , 8 217, Μαᾶν. 6 128. ὡς ἐλάχιστα, ΄α5 

416 α5 ροβῖρ]θ’, τν 107, Μαᾶν. 5 26. δΤ. ἐροίη, ἴοφιιε- 
φείιν, {αῦ. ορῦ, οἱ εἴρω. Βο Β8πΡΡθ τοβᾶς πλ ΟοΡρεί. Το 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ τοκάῖησ 15 ἔροιτο, ἰπίεγτοβατεί, ΠΙΟΣ, α5 Οοδεῦ 

οὔβθτνος, “6ὐ {οτι οὗ εἰρπῖβοβίοπθ αὉ Ίοο Ἴοοο α[ἴεπαπα 

ος’. Ο8, Ο5τ. πι 1, 14 ἐπεθύμει αὐτοῦ ἀκοῦσαι ὅ τι ποτὲ ἐροίη. 

6 6. Ἱ. 88. ἀγαπητὸν εἰ, 'α ἐλῖπα {ο Ῥθ αοᾳπἱθεσᾶ ἵπ, 
έρπθ πιπβῦ Ὀο οοπί{απί ἴλαῦ᾽. Ὄεπι. ο. Τϊπιοοχ. 8 96 Ρ. Τ90, 19. 

89. ἔρια παραλαβοῦσα] Ο8. ἄθ τερ. Τµ86, 1 ὃ ὥσπερ δὲ οἱ πολλοὶ 

τών τὰς τέχνας ἐχόντων ἑδραῖοί εἰσιν, οὕτω καὶ τὰς κόρας οἱ ἄλλοι 
Ἕλληνες ἠρεμιζούσας ἐριουργεῖν ἀζιοῦσι. ἀποδεῖξαι, Ργα6- 
δίαγε, “ἴο Ῥεοᾶασθ”, 'ΤιαΚκθ’, αυ δ. 40. ἑωρακυῖα ὡς, 'Ἠατίης 

οὐπετγεά Ἠουγ’, χνττ1. ᾖἔργα ταλάσια, ρεπεα ἶαπαο, :πο βρῖη- 
πῖηρ {αςκβ᾽. δίδοται, ’8τθ αρροχζ]οηθᾶ”. 41. τὰ ἀμφὶ 

γαστέρα- “πεπαιδευµένη, ΄85 {ο ψ]αῦ οΟΠΟΘΤΩΒ ἴ]ο αρρεβίε, 
Ἠανίηρ δει αχίτεπηε]γ πε]] Ῥτοαρ]ί πρ’ (α. 5 160, 1), «να 

πεῖ] τοερα]αίεᾶ αρρεθίο’, ποῦ, 85 Ἑτοᾶαεις ἰχαηβ]αΐθβ, γοί 

αιϊἰπατίαε ρεγίία, 'ΚΙ]οᾶ ἵπ πηα{ίετθ οἳ οοοΚοετγ᾽, ἔποαρβ] ο 
15 {ο]ογγοᾶ Ὦγ Ἐτοξ. ΜαλμαΒγ, δοσῖαῖ Π{Γε ἴπι ἄγεεσε Ῥ. 916. 

Ταστὴρ ΤΙΕΒΏΕ (1) σεπέετ, "ἴπο Ὦε]]γ”, (9) οἴδιδ, '{οοᾷ) 5 ορροβεᾶ 

{ο “ἀτίπκ᾽. Όθροῃ. ΙΧ 685 ἐγκρατεστάτη καὶ γαστρὺς καὶ οἴνου, Μοιη. 

1 ὅ, 1 ἧττων γαστρὺὸς ἢ οἴνου, ΟΥΤ. 1 9, 8 διδάσκουσι δὲ καὶ ἐγκρατεῖς εἶναι 

γαστρὺὸς καὶ ποτοῦ, 1Ὀ. ἀπιόντας γαστρὸς ἕνεκα 1.6. οἰδὲ οαρἰεπᾶέ σαµδα, 
1ο. ΤΥ 8, 4ὔ γαστρὺς κρείσσους. (89) ἑεζεπιᾶὲ οιφἰώο, ΄ οτανίπᾳ {ου {οος, 

«παπᾳογ’, “αρρεθϊζο’: Μεπι. 1 6, 8 δουλεύειν γαστρί, ΌθοοἨ. ΧΤΙΙ 48 τῇ 

γαστρὶ--προσχαριζόµενος, ΜθΊῃ, 11 6, 1 ζητητέον ὅστις ὄρχει γαστρός τε καὶ 

Φιλοποσίας, Ἠ[οπη. ΤΙ 1, 4 τούτων (50. τών ζφων] τὰ μὲν γαστρὶ δελεαζόµενα, 

». ἁλέσκεται, τὰ δὲ ποτῴ ἑνεδρεύεται, ἀθ τρ. Τμ89. 11 1 σίτου...αὐτοῖς γαστέρα 
µέτρον νοµίζουσιν. 

49. ὅπερ] Μαᾶν. δ 98 Ὁ. 45. παίδευµα, /!ἰλῖηπς 
ἰαασΏῦ”, Ῥοϊηέ οἳ Ιηδίτποῖον), ἀνδρί] α. 5 184, ὃ, Μαᾶν. 
8 54, 
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6 Τ. Ἱ. 46. ὥστε] Μαᾶν. 6 1606, α. 8 906, 1. ὧν 
προσήκει] . 8 158, Μαᾶν. 6 108. 4Τ. οὐ πρίν γε ἔθυσα] 
α. 5 240, 1. Ίπ Χεῃπ., {ο Οχαΐοτβ απᾶ Ῥ]αΐο, πρὶν ΙΒ ἴλπθ 
1πᾷϊο, 16 αδοᾷ οπ]γ αξίοτ ποραίίνο οαπβος (οχοερὺ ΑεβοἩ. 

οοπ{τ. ΤϊπβτοἩ. 8 64), απᾶ Ὥθτοι ἰα]οβ  Ῥατίοιο οχοορὺ ἴπ 

39 {Πῖβ 0πΠ6 Ῥα5β8ρο. 49. µανθάνουσαν, Εο. τυγχάνειν, 

Μαᾶν. 5 177 ο. 

δ68. Ἰ. 51. σοὶ συνέθυε] χιπ ἄ Ὦ., α. 8 167. 69, ταὐτὰ 

ταῦτα, εαᾶεπι Ίιαεο. 6δ. καὶ µάλα γε, ΄7ε5, ϱατε]γ’. Οίας 

αβμτπιανο {ΟΥΠΙΒ οἳ ΑΠΕΜΘΓ 3186 µάλιστα-- πάνυ μὲν οὗν---πάνυ Ύε 

---ἔστιταῦτα---ψαἰ---δῆλα δή---ἀληθῆ λέγεις---τί μήν; παντὸς μᾶλλον. 

ΟΕ. τ 4τ π. πολλὰ ὑποσχομένη πρὸς τοὺς θεοὺς γενέσθαι 
κτλ., ἐεκέῖνιις ἀῑίς φἐιιᾶίοδο Ῥγοπιέέέεης 5ε Γΐιγαπι εἰο., " ΒΟΊΕΠΙΠ- 

1Ψ ποπίηᾳ Ῥεΐοτο Ἡθατοεπ {ο ἆο Ἠθν ἀπίγ᾽. Β66 ογ. η. 

τε 15 ἀοιοίζα] νπείπον νοτΏς οἳ Ῥτοπαϊβῖτπς απᾶ Ἱορίπρ οπη Ὦθ 

οοπβίταοίοᾶ νι {16 αοτ15δέ 38 ο] α5 {πο Ῥτοβδεπ{ απᾶ {αίατο οἱ {πο 
ἀπβηϊ]νο, 358 αε]ί (αν, αγ. δ 4060. 8 οὖς. 9) αβ8θτΐδ. Τη ἴ1θ ρᾶδβαρος {τοπ 

Χοποβρποῃ, Απαῦ, 1 9, 9 ὑποσχόμενος αὐτοῖς μὴ πρόσθεν παύσασθαι, 
Ατποϊά Ἠις τοπᾷβ παύσεσθαι, 38 85ο ἵπ 11 8, 27 Ἰθ Τε8ᾷ8 πορεύσεσθαι 

10ΟΥ ἴ1θ νι]ραίθ πορεύσασθαι, απᾶ ἵπ νΙ ὄ, 17 δέξεσθαι {0Υ δέξασθαι. 

ὋΟµπ {πο οἴ]αχ Ἠαπᾶ πο Ππά ἵπ Ῥαγ. ΤΡΗ. Ταν. 1016 ἐλπίζω λαβεῖν, πηᾶ 
Ἠσενο, Ἐ. 746 ἦλπισεν παθεῖν. Ἀθ6 Βία] απ οη Ῥ]αῦ. ἘἩκρ. 1 ο. 10 

Ῥ. 969 Α, Ἐ]πκ]ου οἳ Βαν. Ἠοἆ. 7σ0. 

δ4. οἵαν δεῖ, Ρο. γενέσθαι, ]. 25431. 6δ. εὔδηλος ἦν ὅτι 

οὐκ ἀμελήσει] Τ19 πποτθ πδια] οοπβγποξίοη πγοπ]ᾶ Ὦθ οὐκ ἀμελή- 
σουσα, 566 «. δ 280 ποίο 1. Οπ πο ροχβοπα] {ο {πο ἵπι- 

Ῥευβοπα] οοπβἰγποΒοη 56ο 197, χιτ το, Ἡ. {ο Ἠϊετο 1. 615. 

ς9. Ἱ. στ. τί πρῶτον] ἴμο ἄϊταον {ος ἐ1θ Γπάϊτεσί]γ Ἱπέεχ- 

πορα{ίτθ Ῥτοποιη ὅ τι (Μαᾶν. 8 198 Ὦ). Οἴοςτο (αραᾶ Ώοπαίατα 

η Τογαουί, Ῥμοτπι, πα ὃ, 4) ἱταπβ]αίθΒ: φιϊά ἐφίέιγ, ρτο ἄθιιπι 

ἐπιπιογία]ίιπι Πᾶεπι, ϱγίπιιπι 6απι ἄοεεῦας 3 68. ἤρχου, 

ὑποαίρίεῦας. 69. ἂν ἤδιον-- ἀκούοιμι, “1 εἸοπ]ά Ὦο ταοτθ 
Ῥ]θαςβεᾶ {ο Ἠθας ”, χι 10. 

6 10. Ἱ. 61. τί δέ:--ἠρόμην: Οπ. τί δέ, εἰ μὴ---ἠρόμην 3 οἳ. 

1χ4. 69. Χειροήθης, πιαπδιοίις, ΄ αδεᾶ ἴο πιγ Μαπᾶ”. 08, 
Ῥαπι, Οἶσπίι. τή 8 81 Ῥ. 97, 9 τιθασεύουσιν ὑμᾶς χειροήθεις 

αὑτοῖς ποιοῦντες. ἐτετιθάσευτο] ρ]αρ. ρα85., 8116 Ἰ8ᾶ Ῥεθη 
ἐαπησθά’. «1 {9ε] απἱζο αἲ 8 1955) Β478 Ῥτοῦ. ΜαλαΠγ 1. ο. Ῥ. 216, 



ΥΠ τη ΟΤΕ 151 

ε{ο τοπᾶος ἵπ Ἐπρ]ίς] ἴμο Γοχοῖρ]ο απᾶ αβθοίηᾳ οχρτθββίοης οἳ 
Όιο οτἱρίηα]. Χοθη, βροα]κ5 οἱ {πο Τοαπρ οχοδίατθ α5 οἱ α βοατεᾷ 
πν]]ᾷ απίτηα], σσ. οπ]γ ϱτθύ’ {απιθ Β{{6Γ 6ΟΙΠΘ ροσῖοᾶ οἳ ϱΟΠΠΗΘ- 
πηθηξ απιᾶ οἳ Κἰπᾶ ἐχθαίτιοπί. Τῆ]5 {5 {πο ῬχοῬο βἰᾷθ {ο ἴπθ βηθ 

ππίηᾳ οἳ {ο Ῥοεῖς αΏοπέ ἨἩγππσπαθαϐ, απᾶ αὐοαῦ {πο 1978 
οἳ ια παρίία] εἰαίθ’, ἐτετιθάσευτο 15 Βολαε[οτ”5 απιοπᾶαἴ]οπ. 
ΟΥ {ιο γα]σα{ο ἐτιθασεύετο. 68. ὥστε διαλέγεσθαι, ’ 5ο 88 
ἵο Ο8ΥΙΥ ΟΏ 8 ΟΟΠΥΘΙΡΔΦΙΟΠ᾽. 66 4Ώοτο 1. 4δ, τή 98. 656. 

τίνος ποτὲ ἕνεκα, ΄ π]ιαῦ οπεσ οοτ]ά Ῥο {πο τΘαδοἩ {λπαί 5) 66. 
ἔδοσαν] . 5 122 ποίε 1. 

611. ἸἹ. 67. μεθ) ὅτου ἄλλου] Μαᾶν. 6 105. ἐκαθεύδομεν 

ἄν, ΄πτο (εἴέ]ιεχ οἳ 18) ταὶρ]{ Ώατο Ηταᾶ ἵπ γγεᾶ]οσ]ς”, 15 το Ρ]εαςεᾶ. 

Οµ {ηθ ϱαρρτεβδίοπ οἳ {πο Ρτοίθεῖβ 5ο «. 6 206, 2 (0). καὶ 
σοί, ΄{ο τοι 85 νγε]] α5 {ο πο’. 69. τίνα] ]. δτ. τὸ, 
ὡς ἐοίκασιν, {ΟΥ ὡς ἔοικε, ἴλθ Ῥ6τβοπα] {ο ἴπο ΙΠΙρΘΤΕΟΠΑΙ 
οοπβἰτποίοὮ, 8Ώοτο Ἱ. ὅδ. ἐκ τῶν δυνατών, ποῦ ϱ ἀῑυμείνις, 

Ῥοϊἱεπεϊίῦις, 85 Ἠεϊ]απᾶ απᾶ Κοτεύ οσρ]αίη 16, οοπιρατίηρ χι 10, 

ος 6 {ῑδ φιιο8 ροίεγαπέ, 'οπῦ οἳ ἴἸποβο πο πδτθ ροββ1ρ]θ ομ]θοῖβ 

οἳ ο]οῖοθ᾽, α5 15 Ία5 Ῥδεη τεπᾷετοᾶ, Ῥαί Άγο «ο αἰφιε ἴἰσιὲ, 

φιιαπίέωπι ἴπ ἴρεί Γιῖ, «Βοοοχᾶῖης 85 ἴἨαγ οοπ]ᾶ’. Ο8. ια 
Ῥηχαςθς ἐκ τών ἐνόντων, ἐκ τῶν παρόντων, ἐκ τῶν ὑπαρ- 

χόντων. 

612. Ἱ. 74. ὅτι βέλτιστα, ΄ἴἵπ {ο Ῥαρύ ροβεῖῬ]θ ππΏΠΘΣ” 
(1. 95), ος 16 πηαΥ Ῥο ο αἄ]εοίίνθ πξοᾶ ρτο]ερί{]οα11γ {οι ὥστε 

βέλτιστα γενέσθαι. Οἱ. η. ΟἨ 1Υ Τ. Τδ. συμμάχων] ΟΕ, 
Ῥραιπι σκχνιι τ΄ Ἠαρργ 15 ἴπο πιαη {ἴλπαῦ ἨαίἩ Ἠϊς ᾳαἴνετ Επ] 
οἳ έπεπα: παογ εΏα]] ποῦ Ὦο αξΠαπιθᾶ πΊιοη {πογ βρεαἷς ππἩ 

ἐπαῖς οποπιῖθ ἵπ {]θ ραΐε’. Τθ. γηροβοσκών] Το ἄτθε]κς 

Ἠαᾶ α Είτοπᾳ {θε]ῖησ οἳ ἐπο ἀπίγ οἳ οἩΙ]άται {ο γεπᾶ ἐλπεῖτ 

Ῥαχθπίβ πΏοη {]αῖτ Ῥοπους {αϊ]οᾶ {σπα Ίπ οἷᾶ ασο, ἵπ τείατη Το 

{μαῖς οππ ππτβῖηπρ πει οπ]άτοι, «Ο8. ΒορἩ. Αἱας 667 Ἠ., 
Ῥατ. Βαρρ]. 918 8, 

δ 19. Ἱ. Τη. νὂν δὲ δή, “αὖ Ῥτοβθηί, γοα ποη, Ώθτο 15 8 

ϱΟΙΩΠΙΟΠ. Ὥοτςθ απᾶ Ἠοπιθ {οχ ας’, Μαᾶν. 8 11 Έοπι. 1. 8, 

εἰς τὸ κοινὸν ἀποφαίνω, “1 Ῥτοᾶαοθ απᾶ Ῥραέ Ἰπίο {ιο ΟΟΤΙΤΠΟΠΙ 
βίοο]ς (ἴτοπα πιο {ο {ἶπις)’. Έεπα, αἄν. Τιερί. Ρ. 480, 11 ἑκατὸν 

᾿τάλαντ᾽ ἀπέφηνεν ἀπὸ τῶν πολεμίων, 19. 481, 9, ο. Αρ]οῦ. τ. 
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6 19 ρ. 819, 10 ἑπτὰ ἔτη τῶν ἀνδραπόδων ἐπιμεληθεὶς ἔνδεκα μνᾶς 

τοῦ ἐνιαυτοῦ ἀπέφηνε. Οἱ. ῬϊπίατοὮ ῬταῬο, οοπίασ. 6. ΧΧΧΙΥ 

δεῖ δἐ, ὥσπερ οἱ φυσικοὶ τῶν ὑγρῶν λέγουσι δ ὅλων γενέσθαι τὴν 

κρᾶσιν, οὕτω τῶν γαμούντων καὶ σώματα καὶ χρήματα καὶ φίλους 

80 καὶ οἰκείους ἀναμιχθῆναι δὺ ἀλλήλων, Τ9. κατέθηκας, ΄γοα 

Ῥτῦ (οποθ απᾶ {οτ α11). Οοδβεί τουᾶς ἐπην έγκω, ἀἄοίεπι αἰἑι]εῖ, 

οοπαρατίηρ Τδῖας χτκ 14, ΑθβοἩ. ΟἱθβΙρῃ. 8112. 60. πότερος--- 

ἡμών] ἄ. 8 168. ἀριθμῷ πλείω] ἄ. 5 188, ποίο 1. 81. 
συµβέβληται, ΄Ἠαβ οοπτιραξεᾷ”, ἐκεῖνο, ἐῑζιιᾶ, ταῖοττῖπρ {ο 
νιλαῦ {ο]]ους, 1114. εἰδέναι, Εο, δεῖ. 82. κοινωνός, 

ἐρατίπετ 1π Ποπβολο]ά πιαπασθπηεη{). 

ξ14. Ἱ. 86. ἐν σοί, ρεπα ἴε, 'Ίπ γοαχ Ῥοποτ), ΄ ἄερεπᾶςπῦ 
προη χο”, οἳ, ΟΥτ. ντ Τ, 11 ὅσον ἐν ἐμοί. 3ΤἨθ εχρτθββίοη 18 

8 Ῥοοίῖσα] οΏ6, 59θ ΒοΡἩ. Οεἆ. Ἡ. 814, Οοεᾶ. Οοἱ. 947, Ῥ]ϊ]οοῦ. 

950, Ἐταν. Μεᾶ. 228. 87. ἔργον, / ἀπίγ᾽, «Ῥαβίπεβς’. 

6 16. Ἰ. 88. καὶ γὰρ ἐμοί] Το καὶ Ῥε]οπρβ {ο ἐμοί. 868 
η. οἳ ν 21, Κὔππαι ου Μσπι, 1 1, 8. ἀλλά---τοι, αἱ 

Φγο]εείο, αἱ 8απθ6, “Ὀαύ βπτεἰγ’; τοί 6χριοββ6ο α τοβἰτὶοἰθᾶ 

α/Πτπιαίίοη, ϱοπετα]]γ απα]Ησίης α Ῥτοσθάῖπς βἰαίθγηεηῦ, 89, 

σωφρόνων ἐστί, “1ΐ ἵ5 {ο ρατί οἳ ἀἱβοτεεί Ῥθορῖθ, Παβραπᾶ ας 
ντο] α5 πο’, α. ἃ 169, 1. 90. ὅπως- ὡς βέλτιστα ἕξει, 
ἐπ Πο πα 1π ΝΠΙΟἩ ἴπΠογ Α]ια]] Ῥο ἵπ {ο Ῥορδῦ Ρροββῖρ]θ 
βἰαΐο), α. 6 215. 91. ὅτι πλεῖστα] α,οτο 1. 74. ἐκ 

τοῦ καλοῦ τε καὶ δικαίου, (Ὁγ {αν απ ]τδύ τθαηβ’, 95. 
προσγενήσεται, αοοεᾷεπῖ, ΧτΙ 4 Ἡ. 

6 16. 1. 95. ὅτι ἂν ποιοῦσα συναύξοιµι, ΄υ]ιαῦ 1 παῖρΏέ ᾳἆο 
{ο αβεὶςῦ 1η αἄάϊηπς ο οἳσ Ῥτοροχίγ’. Β6θ η, οἩ 1. 19, χι 4. 

94. ἔφυσάν σε δύνασθαι, 'τηβᾷο γοα παίατα]]γ οαραΡῖο ο’. 

Οἱ. 191, 105. Α. οοπαπιοἩ πιθαηίηρ η(η ἴλπο Ιπίταπβίδνο {θηβ6Ρ, 

119 αοτ. 2 απά ϱῇ., 5 ΑθβοΏγ]. Ῥτοιῃ. Ύ. 8890 ἀμείνων τοὺς πέλας 

Φρενοῦν ἔφυς ἢ σαυτὀν, ΒοΡΙ. ἘΠΙ]. 88 ἔφυν γὰρ οὐδὲν ἐκ τύχης 

πράσσειν κακῆς, ΤΏπο. ΤΙ 46 πεφύκασιν ἁμαρτάνειν, Ῥε]οπ]. 159. 

8 1π. 1. 98. εἰ µή πὲρ γε] Βου τ Ἱ. 91 ῃ. 99. ἐπ᾽ 
ἐλαχίστου ἀξίοις ἔργοις ἐφέστηκεν, ' Ῥτοβίάςϐ οἵετ {ἐ]ήπρς οἳ 
Υετγ Απα]] Ιπιροτίαποθ᾽. ΤἨθ Ῥτθροβ. οἱ {πο οοπιροαπᾶ γοτΏ 18 

οξίεη τερεβίθά πα {πο βαοβίαπίάνο ἵπ τερίπιος. 68, 1. 190, 
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-λϊοπα. τα ὄὅ, 91 ἐφ οἷς ἐφεστᾶσι, Ἠϊετο Ισ]. 081 ἄρχοντες ἐφ 

. ἑκάστῳ µέρει ἐφεστήκασιν. 

το 618. Ἱ. 100, ἔφη φάναι, “Ἠο (15οποπιαεβμας) {ο]ᾶ πιο ἐ]ιαί 
19 ϱαἷά {ο Ἠ]5 [ο ”. 101. πολὺ διεσκεµµένως, ΄ ψξ]ι παπο] 
 Παᾶρπιοηῇ”, Στ 2, αι 114. µάλιστα-- ὅπως, ΄ οΏΙεβγ πι ἴπο 
ν νίου ἐῑιαί ”, 102. Τεὂγος, ΡαΥ, “οοπρ]θ’. συντεθεικέναι, 
-. οοπἑιπαίςδο. Οἱ. Οἱο. αρ. Οοἶαπι. 10. απ Ῥταεῖ. 8 1 6ᾳ.: Χεπο- 

 Λοπ Αἰλοπίοπείε ϱο Ἰἱθγο, φμἱ Οεοοποπιΐσοιιβ ὑπδογιδίέωτ, ργοᾶί- 

-'αῑξ πιαγίέαϊε οοπζιφἵμπι δἷο οοπιραγαίίπι 28ο πιαΐιγα, ιὲ ποπι 8οζιίπε 

τηοιπιάἱεείπια, υεγιπι οίαπι ιιζἰβδίπια υἰίας βοεϊεἰας ἐπὶγείιγ 

παπι Ῥγίπειπι, φιιοᾷ εἰίαπι (ἱεεγο αἲξ, πιο ζ6Π115 Ππιαπιίπι ἱοπιρογί8 

Ἰοπφίπφωίαίε οεσἰάετεῖ, Ῥγορίεν Ίος πιᾶτεπι 1ίΠι Γεπιῖπα 9886 601- 

{ιπιοξιπι; ἀεϊχιζο ιιΐ εἴ Ίιας ἑαᾶεπι δοοϊείαἰε πιοτἰαϊίδις ααϊιωογία 

δεπεοἑιῖς πες πεῖπιδ Ῥγοριισπασιῖα ϱγαεραταγεπέιτ. 

1089. αὑτῷ, /ἴο 11βε][”, νΙπ. ἴπο ραῖτ, ἵπ οἶμες πγοτᾶς /ἴο 

ο8οἩ οἴλοτ). Οἱ, 1. 154: 

ξ 19. Ἱ. 104. πρῶτον μὲν γάρ κτλ.] Ατϊδίοῦ. ΟεεοΠ. τ ὃ 
καὶ ἡ τῶν τέκνων κτῆσις οὐ λειτουργίας ἕνεκεν τῇ φύσει µόνον οὖσα 
τυγχόγει, ἀλλὰ καὶ ὠφελείας' ἃ Ὑὰρ ἂν δυνάµενοι εἰς ἀδυνάτους 
πορήσωσι, πάλω κομίρνται παρὰ δυναµένων ἀδυνατοῦντες ἐν τῷ 

-“γήρᾳ. ταῦ μὴ ἐκλιπεῖν] Πο ατίῖοπ]ας Ιπβπίενο ἵπ {πο 
6εη. {ο αχκρτοβς ἴπο Εἴπα] οα356, {ου ἴμθ 6ακο ο’, 8ο οΠ6η 

οπιρ]ογεά 1π πο Νεπ Τοβίαπιεηύ,. Ο8, Τηππο. τ 4 Μίνως τὸ 

ληστικὸν καθῄρει ἐκ τῆς θαλάσσης, τοῦ τὰς προσόδους μᾶλλον ἰέναι 
αὐτῷ, τ 4, 1: 99, 1; Τὅ, 1, Χει. Ο1τ. τ 8, 9: 6, 40 τοῦ μὴ 

διαφεύγειν τὸν λάγων σκόπους καθίστη.. 105. κεῖται κτλ., ο0Ίι- 
ἑωποέωπι, οοπιροδίέιηπι οδὲ, 'Ἀαγο Ῥεεηπ ὈτοασΠί ἰοσεί]λοτ᾽. 966 Ἡ. 

οἩ ντ 9, ντ 15. 106. ἔπειτα {οχ ἔπειτα δέ: οἳ. Υ 28, Μετα. 

14, 11: 7, 2, τα ϐ, 9. Το ατγῖσοπ]ατ ΙπβπΙ{ϊγο τὸ...κε- 

κτῆσθαι ἶ5 {1ο εαρ]θοῦ οἳ πορίζεται, ᾱ. δ 141 ποῖο 6, θείου κ 
πο, απ 69. 108. ἔπειτα δέ] 0Ίσοετο 1... : ἔπιπι εἰίαπι, οτί 

τυἰσίιφ εἰ οιῖίις Ἱπιαπιδ ποπ, μα οτί, ἵπ Ῥγοραίιῖο (ἐν ὑπαί- 

ϐρῳ) ασ εἰυεδίγίῦιι Ἰοοΐθ, δεᾷ ἆοπιί διῦ ἐεσοίο αοσιγαπᾶιθ εγαί, 

πεοεβεατίαπι Γιΐ, αἰἰογιέγιίπι Γογίς εἰ διιῦ ἄἱο 6956, φιῖ Ἰαῦοτο εἰ 

ἐπάιφίτία οοπιραταγεῖ, φιαο ἐεοίῖ τεεοπάεγεπἑιγ: δὶ φιῖᾶεπι υεῖ 

γιβϊσατί υεῖ παυίφατο υεῖ εἰίαπι αἴῖο Φ6πεγε πεφοξίατὶ Ίιθζθδδ6 

ο. εναῖ, αἱ αἰίφιας Γαεμζίαίεδ αοφιϊγεγεπιιδ. 
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640. Ἱ. 110. δῆλον ὅτι, “αβυχοᾷ1γ’. Μαᾶν. 5199. δε 
---τοῦ ἐργασομένου] ἄ. 8 113 ποίθ3. τοῖς µέλλουσιν κτλ.]σῃ - 
26, πτπ 4. Έοχ ἴἶιο οοπβίτπσθίοη οξ, στ ὄθ, 111. ὅτι 

εἰσφέρωσιν] {οχ ὅ τι εἰσοίσουσιῦ. . δ 244. εἰς τὸ στεγνόν, 
51πῖο α οογοτοᾷ Ῥ]αςθ’, «πε]ίο;). Οἱ, Απαῦ. ντι 4, 18 ἥδιον ἂν 

ἔξω αὐλίζεσθαι...ῆ ἐν τοῖς στεγνοῖς 1.6. ' ππᾶᾷθε Ο0ΥΘΓ’, 119. 

τοῦ ἐργασομένον] Βεο Ἡ, οἩ 1Υ 114. ἐν τῷ ὑπαίθρῳ, ειῦ 
ἀἱο, “1π ἴπο ορεἩ αἶτ. Ἑτπίμογονᾶ ευ Ρ]γηπίε]ις Ῥρ. 921. 
118. νεατός, /ἴλο Ῥ]οαπσμίης τρ οἳ {α]]οιυ Ἰαπᾶ”, α 1816 
ποτά. Φντεία, ρίαπἰαϊϊο αγύογωπι, "ια Ῥ]απίῖης οἳ {166Β’. 

114. νοµαί, «ὑοηᾶίηα οἳ Ποσ]κε’. ὑπαίθρια---ἐστίν, “ἴἶιορο 
Άτο αἲ] επιρ]ογπιεπίς {οχ πο οροἩ αἰτ᾽, Μαᾶν. δ 11 Ἐσπι, 1. 

116. τὰ ἐπιτήδεια, ' πο πθοθβρατῖθς οἱ 119). 

5 21. 1. 116. ἐπειδὰν- εἰσενεχθῇ, “αἲῑοι {1χ6Υ Ίαγο Ῥθθπ 

Ὀχοπρ]ιέ ἀπ), αι 96, 106, 117. καὶ- -δέ] τ 8ὔ. ᾱ-- 
ἔργα] Μαᾶν. 6 101 α, 118. δεόµενά ἐστι] α Ῥετίρηταβίβ 
10Υ δεῖται. Οἱ, Ῥε]ουγ χττ ἤ, Απαῦ. 1 2, 18 ἦν αὗὕτη ἡ στρατηγία - 
οὐδὲν ἄλλο δυναµένη ἢ ἀποδρᾶναι ἢ ἀποφυγεῖν, 1 ὃ, 10 οἳ ἦσαν 

ἐκπεπτωκότες, Τι 1, ϐ ἣν δὲ οὐδὲν πεπονθώς. 

Οἱοθτο Ἱ. ο.: ὐπι Όεγο ραγαίαε 168 διιῦ ἐθοιπι εδδεπὲ 60/68- 

ἴαθ, αἴζιιπι ε88ε οροτίιὲ, φιί εἰ ἐϊαίας οιβδἰοᾶϊγεί οἱ εα οοπ]ιοεγεί 

οφρογα, φιιαε ἀοποί ἀεῦεγοπέ αἀπιϊπίφίγαγί. Ἀαπι οἱ Γγιβες εεἰετα- 

φιιε αἰἰπιοπία ἐετγεδίτία ἐπαιφεῦαπὲ ἐεαίο, εἰ ουΐιιπι οεἰεγαγιπιηιιθ 

Φεσιᾶιπι Γεέις αἰφιο γιοῖιιδ οἴαιδο οιιδἰοζἱεπᾶί εγαπὲ, 16ς πεις 

γεϊίφια ιεπεἰία, φιῖῦιι αιὲ αἰῑθιγ Ἱιοπιίπιιπι 06πιι αιιὶ οἰίαπι 

οπσοζζωγ. Έτοπι ὙΠΙοὮ 1δ βΏρεαχς {]ιαίῦ Οἶοστο ππᾶετβοοᾶ τέκνα 

οἳ ἴμο γοαπᾳ οἳ οα{έ]6; Ῥαῦ 16 16 οἶθας ἴτοπα 5 24 ἐλμαῖ Χθπορβοι 

πηθαπῦ «ομΙ]άτοη”. 

623. Όορτο ]. ο.: Θαγε οιιπι εἰ ορεταπι οἳ ἀῑέφεπίίαπι σα. 

σιαε Ργοροδιϊπίι», ἀεείάεγαγεπέ πες επἰφιια ειιγα Γογὶς αοφιίγεγει- 

ἴπγ, φιαε ἀοπιῖ οιδἰοᾶγί ορογἰετοί; {γε, ιὲ ἄἰαὶ, παίιγα οοπιρα- 

γαΐα εδὲ [οφεγα] πετ αἆ ἀοπιεεέίοαπο ἀῑπίφεπείαπι, υἱγί αιιέοπι 

αἆ επεγοἰἰαξίοπόπι ΠΟΥ6ΤΦΕΠΙ οἱ εωἰγαποεαπι. Έοι πο βοπ{ϊπιθπέ οἳ. 

Απϊβοῦ, ΟεΟΟΠ. 1 ὃ οὕτω προῳκονόμηται ὑπὸ τοῦ θείου ἑκατέρου ἡ 

Φύσις, τοῦ τε ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικός, πρὸς τὴν κοινωνίαν. διείληπ- 

.ἍἍμἥμμ ο 

ται γὰρ τῷ μὴ ἐπὶ ταὐτὰ πάντα χρήσιµον ἔχειν τὴν δύναμιν, ἀλλ’ ἔνια - 
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'μὲν ἐπὶ τἀναντία, εἰς ταὐτὸ δὲ συντείνοντα" τὸ μὲν γὰρ ἰσχυρότερον 
τὸ δ᾽ ἀσθενέστερον ἐποίησεν, ἵνα τὸ μὲν φυλακτικώτερον ᾖ διὰ τὸν 

. φόβον, τὸ δ) ἀμυντικώτερον διὰ τὴν ἀνδρίαν, καὶ τὸ μὲν πορίζῃ τὰ ἔξω- 
΄.6εν, τὸ δὲ σώζῃ τὰ ἔνδον' καὶ πρὸς τὴν ἐργασίαν τὸ μὲν δυνόµενον 

ᾗ “ἑδραῖον εἶναι πρὸς δὲ τὰς ἔξωθεν θυραυλίας ἀσθενές, τὸ δὲ πρὸς μὲν 

"τὰς ἠσυχίας χεῖρον πρὸς δὲ τὰς κινήσεις ὑγιευόν" καὶ αρ τέκνων 

τὴν μὲν Ὑάνεσω ἴδιον, τὴν δ᾽ ὠφέλειαν κοινήν’ τῶν μὲν γὰρ τὸ θρέψαι, 

τῶν δὲ τὸ παιδεῦσαί ἐστιν. 1294. Φάναι, 1.4. φάναι ἔφη 

1. 192. εὐθύς, “ἔχοπι ἴμθ Πτα, αὖ {πο πποπιοπύ οἱ Ρϊτίμ”, 
Έτ, ἰοωί ἆ αὐοτᾶ, 196. τὴν--ἔξω] Βεο στ. η. 

| 5395. Ἱ. 128. δύνασθαι--κατεσκεύασεν, “πιαᾶο 15 βπο]ι α5 
το Ῥο αρ16᾽. ᾱ. 6 206, Μαᾶν. 6 148. Οἵο, 1. ο,: Τίέαφιιε υἴγο σα- 

ἴογος εἰ Γγίφοτα Ῥρετρείἰεπᾶα, ἔπι εἰίαπι ἠίπεγα εἰ ἴαῦογεἙ Ῥασίε εἰ 

δεῖ, ἑζ εδ, γωεύσαιίοπίε οἳ πιϊζαγίωπι εἱρεπάίοτιπι, ἄεις ἐγί- 
Όωέ; πυιΠεγὶ ἀείποεγς, φιιοᾷ οπιπῖθιι Πες γεῦιι εαπι Γεσεγαί ἵπ]ια- 

ὐίῖεπι, ἄοπιεβίίεα πεφοίία οωγαπᾶα ἰγαᾶίᾶϊέ. 150. ἧττον 
᾿δυνατὸν πρὸς ταῦτα, πιίπιφ αρίιπι αἂ Ίιαεο. 151. φύσας] 
1. 94. 192. Φφάναι ἔφη, 15ε]οπαβομας [ο]ᾶ πιο ἐλαῦ Ίο 

'.βα]ᾷ {ο Ἡεγ. 

624, Ἱ. 155, εἰδὼς δὲ ὅτι κτλ.] Βο Βοοταίος Μεπιογ. τ8, 

Τ τὸ δὲ ἐμφῦσαι μὲν ἔρωτα τῆς τεκνοποῦας, ἐμφῦσαι δὲ ταῖς Ύεινα- 
μέναις ἔρωτα τοῦ ἐκτρέφει»,...καὶ ταῦτα ἔοικε μηχανήμασί τιος ζώα 

εἶναι βουλευσαμένου. 1896. πλεῖον ἐδάσατο, ΄6αΥο Τετ 
΄Ίαχρει ϱΏατο οἳ αβΘοἴΙΟἨ ᾽, 8ΟΥ. {ΓΟΠ1 δαίοµαι, “ἴο ἀῑνιᾶς), τατθ 

1η Αίῆο ρτοβθ. 

625. Ἱ. 196. ἐπε δὲ καὶ κτλ.] Οἴσοετο Ἱ. ο. εξ φιοπίαπι 
Ίππο Μεσιπι οιεἰοᾶίαε εἰ ἀῑιίφεπίίαε αδδἰρπανεταί, {άείτοο εἐπιῖ- 

ἀἴογεπι (φοβερὰν) τεᾶαᾶίᾶἰξ φµαπι υἰτίῖεπι; παπι πιείµ Ρίωγί- 

πππι οοπΓεγὶ αἆ ἀῑῑφεπείαπι οιβοᾶίεπᾶί. τὰ εἰσενεχθέντα, 
ἐπιηαῦ 15 Ῥτοισλίῦ Ιπίο πο Ἠοτςο, ὃ 7, Π. 111, 116, 169, 194, 
215, 8 8]. δ. 198, οὐ κάκιόν ἐστι, ΄1ΐ ἶ5 πο Ῥαᾶ {π]πρ”. 

πο οοπιραταΏνθ {οτοθ 15 ἄτορρεᾶ, 856 1Π ἄμεινόν ἐστι, 
βέλτιόν ἐστι, οἳ. Ἡεβῖοᾶ ΟΡΡ. εἰ ᾱ. Ἱ. 748 μηδ᾽ ἐπ᾽ ἀκωήτοισι 
καθίζει, οὗ γὰρ ἄμεινον, παῖδα δυωδεκαταῖον, ὮΙΟΡΘΙΙΥ ποπ 
πιεϊίις εδ φιαπι αἱ ποπ Γαείας Ἡ. Θ. ποπι οοπάιοῖέ. Φοβεράν, 
Μπα”, 6επετα]]γ αρρ]ηθᾶ {ο ἐῑλαῦ πἨῖοὮ ο8π5θ8 θα, ΟΕ. 
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8α Ον. τι ὃ, 19, Ἠϊρρατο]. να 90, 140. ἀρήγειν δεήσει κτλ.]. 

ΟΙ. 01ο. Ἱ. ο.: φιιοᾷ αιιίεπι πιεσεβδε εγαἰ Γογῖε εἰ ἵπ αρετἰο υἱοξιπι 

φιαεγεπὲῖθιι ποππιπφιαπι ἐπιιιγίαπε ϱγοριίβαγε, ἑάεΐγεο οἴγιπι 

φτιαπι πιιζίεγεπι Γεοῖί αιάασίοτοπι. Θμία υετο ραγίῖε ορίθι8 αεφιε 

Τωΐξ οριι πιεπιοτία εἰ ἀῑλίφεπίία, ποπ. πΙίπογεπι Γεπιίπαε φπατι 

οἴτο εαγιπι γεγιπι ἐγινιξί Γοββεβείοπεπι. Οἷο, οπαῖῦς δ 27 απᾶ 

Ῥτοσεθᾶς ση] 6 28 πἨΙοἩ Ὦο ἔπας τεπᾶθτβ: ἔππι οἰίαπι, φιιοᾶ 

αἴπιρίεα παέιγα Ίιοπ ΟΠΙΠ6Β ΤΕ8 σοπιπιοᾶοε απιρ]εοεί υα]εῦαί, {άσΐτοο 

αἴίογιπι αἰετίις ἐπάίφεγε υοϊωῖέ; αιιοπίαπι φιοᾷ αἰενὶ ἀἄεεεὶί, 

Φγαθδίο Ρίεγιπιφιιε εεὶ αἰίεγί,. Οο]απιε]]α αἀᾶς Ἠασεο ἵπ Ο66ο- 

ποπιίςο Χοπορ]ιοπι [εί] ἄεϊπᾶε (ἱοεγο, φῖ επι ἰαϊῖπας εοπδιεῖιι- 

αἶπί ἐγαᾶδίαε, ποπ ἐπιχίογ ἄἱςεογιιεγιπιὲ. 

526. Ἱ. 144. εἷς τὸ µέσον κατέθηκεν, ἴπ πιεᾶίο Ροφιέΐ, 1. 6. 
οοπιπιιο ἐν ἀεᾶίί, «ρ8το ἵπ εηπα] παθαρατθ), «Ιπιρατβα]]γ. 

145. οὐκ ἂν ἔχοις διελεῖν, ΄Υοα οοπ]ά ποῦ ἀϊδώπραϊε] ”. 

146. τούτων πλεονεκτεῖ, ΄Ί1αβ ἴ]ο Ίαχροι ϱΊατο οἱ {]ιαπῃ), 1.6. 

ΤΩΘΙΠΟΙΥ απᾶ αἰθθπί]οἨ. 

ς οτ. Ἱ. 147. τὸ ἐγκρατεῖς εἶναι ὧν δεῖ, {ο Ίαγε 5ε]{/-ἀεπγῖπς 
οοπίτο] 1π τηα{ζοτβ πηοχθ αγ ουρ]ί {ο Ίανο 15). Οξ,ττά, τς 8, 

χτι 86. 149. ὁπότερος ἂν ᾖ βελτίων, α{εγοιηπφιιο εἰ γοῦιβἐίογ 
απίπιο, αὐδίποπίίον, ' νΏ]ο] οτε οἳ ἴμο Ότο 18 βαρετῖουν ἵπ {5 
σιχ(πθ”. 160. Φέρεσθαι, ΄ {ο τοοεῖγθ’. 866 0Υ. η. {01 94. 
τούτου τοῦ ἀγαθοῦ, Όοπί εἴνε γγαεπιῖί φιιοᾷ εα Ίιαο υἱγέωίε (αὐειῖ- 
ποπία) ογίέωγ (Ώτεϊεπῦαο]). 

628. Ἱ. 151. ΤἨο οτᾷς 16 διὰ τὸ τὴν φύσιν ἀμφοτέρων 

μὴ εὖ πεφυκέναι πρὸς πάντα ταὐτά. Οἱ. Ἠϊθυ, τα 1. 845 
ψηζἩ ποίθ. 164. ἑαυτῷ] οἳ. 4Ώογθ 1. 108. ἃ τὸ ἕτερον 
ἐλλείπεται κτλ., 'Ψ]αχθῖη {ο οπο ἵ5 ἀοβοίεπί, ἴπο οἴλει Ῥεῖησ 

βγοης’. ἁ] α. 5160, 1. Έοτ ἐλλείπεσθαι {ο [α11”, «ἴο 

Ὃο Ιποαρα)]θ᾽, οξ. ἨΤετα. Ἱτ ϐ, ὅ πρὸς τὸ μὴ ἐλλείπεσθαι εὖ 

ποιῶν τοὺς εὐεργετοῦντας αὐτόν, ἆθ 16 64. 1ΠΙ 8 πολλοὶ γὰρ οὐ διὰ 
τὸ δύνασθαι ἀλλὰ διὰ τὸ ἄπειροι εἶναι τούτων ἐλλείπονται,. πο 

βεοοπᾶ τὸ ἕτερον 15 ἵπ ρατμνο αΡροβΙδοΏ {ο ζεῦγος, ἵΠ ΤιΑ{ΐπ 
ἴμο α]αίτο αὖβ. που]ά Ώατο Ῥεεπ αδεᾶ. 

ς 29. Ἱ. 156. ταῦτα δὲ κτλ.] ΤΠο οτᾶει 6: ταῦτα δέ, α 
ἑκατέρῳ ἡ. πρ. ὑπὸ τ. θ., εἰδότας ἡμᾶς δεῖ πειρᾶσθαι, ὅπων κτλ. - 
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107. πειρᾶσθαι ὅπως... διαπράττεσθαι, “ἴο ἆο οἳς Ῥεεύ {ο 
 Ρα]β1 οας χοβροσοθῖνο ἀπίίθς, βἶπορ πο ΚΠΟΥΥ᾽ θἷο. Οοπιπιοπία{οτβ 
οχρ]αῖη {1ο ὅπως 85 ἄπο {ο α παϊχίατο οἱ Όπο ἀϊῆογοπί οοπβίγαο- 

΄.81οη8, πειρᾶσθαι διαπράττεσθαι θπᾶ πειρᾶσθαι ὅπως διαπραξόµεθα, 
οοπαρασίης Ἠσ]]. ντ 9, 59, ΟΥτ. 5, δτ: Ῥετ]αρς ἴδ 16 ΒΙπιρ]ες {ο 

οπιξ 1έ, 5 Βοηπεϊάετ απᾶ ΟοῬοῦ Ώ{οΡροβθ. 

650. Ἱ. 158. συνεπαινεῖ] ]. 96. 108, ἔφυσεν ἑκά- 

τερον δύνασθαι] α,οτο Ἱ. 94: 164. κάλλιον, Ρο. ἐστί. 
10δ. θυραυλεῖν, /ογί αὔοτε, φαῦ ἀἱο ἄερετε, “ἴο Ἠτε οτί οἳ 

΄ ἆοοις). 

| 651. Ἱ. 1607. ἔφυσε] ]. 191. ἀτακτῶν, ! τιο]απρ ἴ]ο 
. οτᾶοχ οἳ {πήηρς), 108. τοὺς θεοὺς οὐ λήθει] . 5 219, 4. 
δίκην δίδωσιν ἀμελῶν, ΄ ΡαΥ5 {πο Ῥεπα]{γ {ος περιεοίηᾳ’. ἄ. 
| 6 211, 9. 

ι ὅδ5 Ἱ. 1Τ0. τοιαῦτα, 1.9. 5ΠΟἩ 88 {]ποςο παπαθᾶ. τη, 

καὶ ποῖα-- ἔργα ἔχουσα- -ἐξομοιοῦται τοῖς ἔργοις, /΄Ῥαί ππαῦ 
 ἀπδθς Ίας πα, ἔπαῦ ο 15 Ίο πη]ηθ’, {ου ὁππαῦ ἆπίαςς ατα 

΄Ἡεταβ, ἐπαί {Π6γ ατγο κο πηῖπθ). Τ1θ οοπιρασῖδοη 15 εΠσ]{]γ 
' Ἱπτοσα]αχ ἵπ {οτπα : 16 ϱΠοτα]ᾶ Ἠαγο Ῥθει οἰίῃος ποῖα αὐτῆς ἔργα 
ἐξομοιοῦται τόῖς ἐμοῖς ΟΥ ποῖα ἔργα ἔχουσα ἐξομοιοῦται ἐμοί. 6 

{τεααεπ/{]γ Απᾶ ἵηπ Ῥοῦι ἄτοεῖς απᾶ Τα α ῬγασἨμγ]οσγ οἱ 9ΟΠΙ- 

ῬασίδοἨ, Ὑθχο ἔπο αἰπῖραίο οἱ α Ῥευδοη ος θπῖπρ 15 οοπιρατεᾶ 

ποῦ σηζἩ {μο απῖραίο οἳ αποίΏονχ {πῖπσ Ῥαέ {ο πο {πῖης 1{βε]{ 
{ο υηῖοὮ {παί αἰ]ρπίο Ῥε]οπρς, α5 ἵη ΟΥτοῥ. Υ 1, 4 ὁμοίαν ταῖς 

᾿ δούλαις (ος τῇ τῶν δούλων) εἶχε τὴν ἐσθῆτα. 66 ΙΗΥ Ἡ. ΟΠ 
1ο, ἆθ ο, τ 5 Τ6 1. 9. 

ξ 95. ἸΙ. 116. ἃ ἂν--εἴσφέρῃ, οἶδε-- ταῦτα] α. 5 152 ποῖο 
[.8, 118. ἐπειδὰν--ἤκῃ] κτ 95, 106. 119. τὸ δίκαιον, 

βο. µέρος, «επιεπειιπι οἰδί, “196 Ῥτορος 8Ι1οπ8ΠΟΘ”, 

654, Ἱ. 119. καὶ--δέ, 1 6 ὃ 1. 19 η. ἐπὶ---κηρίοις 
ἐφέστηκεν] 6ο 80οτε 1. 99 η. 181, τοῦ γιγνοµένου τόκον, 
«:λο τῖβῖησ Ῥτοβαηγ). ἘῬτοαϊίεπρασαἡ τοίαῖπβ {1θ τοαᾶίηρ οἱ ἴμο 
55 τὸν γιγγόµενον τόκο», οοττθοἰοᾶ Ὦγ Ἐδίεηπο, Ὀτί ἐπι- 
μελεῖσθαι ἵ8 ποῦ {ο]]οποᾶ ὮΥ η αοοπββ{Ίνο οχοερί {λαί οἳ {πο 

΄ πεπίες θἄ]εοίνο, α5 η Μετα. 1 9, 4 καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα 
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ἐπεμελεῖτο, Ἡ]ιατθ {8 αοοτπβα/ῖνο 15 ἐ]αί οἳ βροοϊΕἱοβ4191, οἳ, 
Ἠσε]]. ν 4, 4 τὰ ἄλλα ἐπεμελεῖτο. 1862, ἐκτρέφηται, επιιγί- ἡ 

αἴιγ αἆ πιαξιγἰἑαίεπο. 185: ἀξιοεργοί, 'Βύ [ος οκ 
184. ἐπιγόνων, περοίιπι, κιδοῖί8, ’ἴλο οαπᾳ Ῥτοοᾶ ) 15 ἐ1ιθ ο0Υ- 

χοοβῖοπ οἳ {πο 158 χοαᾶἶπρ τών ἑπομένων ΄Όιοβο Ιπιπιθᾶ1ββε]γ. 
αὐἰεπάαηό Ἱροη Ἠογ), ἆπο {ο Ἡ. Ἐβίοπηρ, ἡγεμόνι, '88. 
1οαᾷογ ᾽ οἳ {ιο οοΙοηγ. 

ξ 36. Ἱ. 186. δεήσει μέντοι σε, ΄οοτζαϊη]ψ, 16 πι] Ῥο γοας 

ἀαιγ᾽. Οοαπιε]]α κα 1, ὅ: οα (ο ἶσα) Ῥογτο Ρεγθιαθἰθεητιιπι 

Παῦεγο ἄεδεὺϊῖ, αιιὲ ἵπι ἑοέμπι αιξ οεγἰε Ῥίιγίπιιιπυ ἀοπιί 86 πιογαγή 

ορογίσγο : ἴτιπι φιωῦιβ αἴίφιιᾶ ἵπ αθγο ]αοἰεπάιπι εγὲ 8εγυῖΒ, 608 

Ίογας επιϊἑίεγε: φιιῦιδ αιίοπι ἵπ υἰϊῖα φιϊῖᾶ αρεπᾶωπι υἱδεδίξιη, 

ε05 πίτα ραγίείε οοπίϊῖπογε αἴφιιε απἰπιαάυετίεγο, πε ἀἴιγπα 

οεβεαπᾶο ]γιβίγεπ{ιιγ ορεγα; φιιαρ ἄοπιιπι αιιέεπο ἔπιογιαιζι, ἁὐ[ῖ- 

σεπἰεγ {πδρίσετε, πε ἀεὐϊίαία εἴπί, εἰ ία επερίογαία αἰφιιε 

ὑπυϊοίαία γεσίρεγα; ἔιπι 8εΡαγαγό φας σοπδιπιοπάα ιὐιῖ, εἰ φιιαε 

βιρεγῇετί Ροβδιιιὲ, σιδἑοᾶἴτε, 116 5ιυπιρέιι8 απιπιμιθ πιοπδίγιι [αῦ. 

Όη μέντοι βεθ η. ἴο χΧΠ ϐ, 187. οἷς μὲν-- τούτους] . 
8 169 ποίο 8. 1868, ἐργαστέον, 5ο. ᾗ . 8 281, 9. | 

956. Ι. 191. ἃ ἂν δέῃ] 1. 941. περιττεύειν, 511ρ6Υ6»86, 
ε{0 τοπιβίΏ ΟΥΟΥ’, «ο 9 Ἰαίᾷ 17”. 199. ἡ εἰ τὸν . 
ἐνιαυτὸν κειµένη δαπάνη, 'ἴ1ο τοβοπχοθς βἰοτοᾷ παρ {οχ {ο γθας’. 
Ἠοβγοβίπβ δαπάνη” τροφή. Οἱ. Οστ. τ τί 9. 198. δαπα- 

νᾶται] αῬ]αποίῖνο. 194, οἷς δεῖ, Ρο. ἱματίων ΟΥ γίγνε- 
σθαι. 196. ξηρὸς σῖτος, /ἀπὶεᾷ ρτονϊβίοης’. καλῶς 
ἐδώδιμος, /ἶπ 8 βἱ οοπᾶ {οι {ος θα πρ’. 

84 ϐ5τ. Ἱ. 1908. ἀχαριστότερον, πιῖπιι ἑισιμιζαπη. 199. τού- 
των πάντων] Ῥ]ατα] Ώθοαταςθ οἳ {πο οο]]οοίῖνθ {οχοθ οοπ{αϊποᾶ Ίπ 
ἴιο τοἸαβτο ὃς ἄν, ἴο ἨἨΙοὮ θεραπεύηται 16ί6ΙΒ. ΟΕ, πι 64, 
πχτάθδ, Οοαπιεῖ]α 1, ο.: ἔωπι δἱ φις επ Γαπιζία οοερεγἰἰἑ αὔνεγεα 

φαἰεἰιᾶίπε α[βίοί, υἱζεπάιηι ογϊῖ, ιιὲ ἱδ 4 απο οοπιπιοᾶἱθθίπιο πιϊπίδ- 

ἐγοίιγ; παπι 6 Πιζιιβπιοᾶί σιγα παβοϊιγ Ὀεπευοζεπίία πεο πιῖπις 

οὐδεφιίωπι. ΟΘαΐπ οἴίαπι Πάεϊζιβ φιιαπι Ργῖις δεγυῖγε αιζεπέ φιιῖ 

οοπυαϊιιεγύπὲ, οιἰπι εδὶ αεᾳτῖ αάληὐίία αἰπρεπέϊα. 200. ἐπι- 

χαριτώτατον, ϱγαξβεύπειπε, “παοβί αρτθεβΏΙθ’, Γοπι ἐπίχαρις. 
901. μὲν οὖν, έπιπιο υεγο, ' η8Υ ταῖ]λετ ᾽, αβθᾶ 1π τερ]ῖος {ο αἰαίο 

α (]ήπς πποΥθ οοχχθο]γ, παρ Ῥαχήα]]γ ἀθαγίηςρ 16. Ο. Ἠϊαι, 
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ἥ ς,10,1, 61ου αυτ Τ8. Τί 15 αἶδο αβεᾷ α5 οοπαπιοΏ]γ ἵπ αβεοπίηπς 
το 8 βἰαἰεπιοπί-- ιάΐφιε, ΡτοΓεσίο, ’ ΥΕΒ Ιπᾶεοᾶ ), χνι Τὸ. 203. 
"χάριν εἴσεσθαι, ΄ἴο {6εΙ σταζε{α]”. Οἱ. αι 8. 

: 858. Ἱ. 205. ἀγασθείς] Ῥεο Π. οἩ 1 162. 206. προ- 

΄.νοίας, 'Ιπβίαποςϐ οἳ αὐθεη{ίοπ),. ΌἨΠ 11ο πδθ οἳ αΏβίταςν 

- επρβίαπίνος ἵπ Ῥ]ατα], πηθχο β6ὖγθγα] 9.565 819 ΙΤηρ]εᾶ, 598 
πι 

-.ποίρθ {ο ο, 1, 21 Ῥ. 100. ΤΠογ ατο θβρθοία]]Υ οοπΊΠοΏ 1π 18ΐ6Υ 

; ἄτοε]ς. 906. διατίθενται, ΄ατο ἀἱδροβεᾶ, αβ[εοίοᾶ ᾽. Οἱ. 

- πχι 40, ΒΥπιροβ. 106. 907. ἐκλίπῃ, 5ο. τὸ σµῆνος, ἄεθεγαῖ 
-᾿αἰυειπι. 908. ἀπολειπτέον εἶναι, σἱυέ γεπιαπεπιᾶιήπι 956, 
| ελαῖ (ου παπςί βἴαγ ῬομΙπᾶ”. 6ο τΙΥ η. {ο Ῥ]πίατοϐ Τηεπι. 

ατδ»]. 16. Έοσα ἀθβοτίρίϊοη οἱ ἐπῖς ἀθγοίῖοη οἱ Ῥεες ἴο ὁμεῖν 
'"Ἱθαᾶςχ 5ο Ὑϊχα. ἄθουρ. τν 310 8. 

| 6 59. Ἱ. 210. πρὸς σὲ τείνοι, ρετίίπεαἰι αἆ ἵε, 'οοποθγποᾶ 
| σοι”; οἳ. Ῥ]α0. Βγπιρ.ο. 15 Ρ. 188 Ὁ ὅσα τείνει πρὸς θέμιν 

καὶ ἀσέβειαν. 213. γελοία τις, Υἰᾷἱσμῖα φιιαεάαπι, “ ρθτί]- 
'᾿ οπ]ατ]γ τᾶἰοπ]οας’. Έοσ Αγία αςο ο τις 566 πιΥ ποίθ οπ Ἑ]πέασσὮ 
. Τηοπιἱςῦ. ο. αχ 8 9. 919. ὅπως- εἰσφέροιτο] . 5 217, 
-. ποῖο 1. 

640. Ἱ. 214. εἰσφορά, 'Ὀτίηρῖης 5πρρ]165 Ιπίο {1ο Ποιςο”. 

916. σώζοι] . 8 256, 1. 216. εἰς τὸν τετρηµένον πίθον 
ἀντλεῖν, ἵπ Ῥετγέιβιπι Όαξ ἴπῃετεγο (Ίππο. τα 99τ), ο ἄταινν 

πγαζοχ Πίο α Ὀποκοαῦ πι Ἰο]θς ἴα 16”, το[ετῖης {ο {19 β{οχγ οἳ 
ἴπο Ῥαπαϊᾶες. ΟΕ. Ατὶςί, Ο6ο. 1 ϐ τὸ κτᾶσθαι δυνατὸν χρὴ εἶναι 
(τὸν οἰκόνομον) καὶ φυλάττειν' εἰ δὲ µή, οὐδὲν ὄφελος τοῦ 

κτᾶσθαι' τῷ γὰρ ἠθμῷ ἀντλεῖν, τοῦτ) ἐστὶ καὶ ὁ λεγόμενος 
τετρηµένος πίθος. 218. καὶ γάρ, ΄ἴοτ ἵπ ἐπ). 219. 

. ποῦτο ποιοῦσιν, ’ἆο 50, 1,9. ἀντλοῦσιν εἰς τὸν τετρηµένον 
πίθον. 

δ41. Ἱ. 921. ἀνεπιστήμονα, 50. τινά. Οἱ. 14. 299, 
| ΄. διπλασίου ἀξία, “ οἳ Ὠπίορ 38 τητιο]ι τα]πο”, οἳ. 8ὺ, 97. 226. 

παντὸς ἀξίαν, “οἱ Ιπορβπιαδ]θ γα]αθ’, 6. ' ποτί]ι ΑΠΥ Απιουη{”. 
Ἡ 938. πονηρὸς φαίνηται] τητ δ4. 

ο 843. 1.328. τὸ δὲ πάντων ἥδιστον, “Ῥαῦ 1 η] Ῥο {1ο 
ε Ετοαίεςί Ῥ]εασατο οἳ αἩ, 1 7οα ατο ρ]αϊπ]γ βαροτίοχ {ο πιο απᾶ 
5 
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Ῥθσοπ1θ πα πη]ρίτοςς’, Μαᾶν. 5 197. 9950. ποιήσῃ] ποιεῖν 18 ] 

Ίαοεγε: ποιεῖσθαι, δἱθί /ασετε Υ. τεᾷᾶετο. 281. προϊούσης 
τῆς ἡλικίας, ϱγουεοϊογέ αείαίε,  υἩ {πο αἄταπορ οἳ 768ΙΡ’. 
Οἱ, Ῥ]αΐ. Ῥ]αεάᾶχ. Ρ. 219 Α, 4ὔοτοα 1 169. ἀτιμοτέρα, “Ἠο]ᾶ 
1η 1688 οποια”. 3252. ὅσφ] α. 6 188, 2. 254. γίγνῃ, 
Φγαεείες ἴε ἵρδαπι, ' πααπ[οςῦ γοἈχβε]! , “Ρουθ”, Χ 26. 

ξ 49. Ἱ. 956. ὡραιότητας, “ροοᾷ ἸοοΚβ’, βεθ 8Ώουο 20ὔ Ἡ. 
Οἳ, Βασ. Απάτοπι. 207 οὐ τὸ κάλλος, ὦ γύναι, ἀλλ ἀρεταὶ τέρπουσι 
τοὺς ξυνευνέτας. ἨἩατί]απᾶ Απαϊεσία Χεπ. Ῥ. 14 9Ώβειγθς προη. 
ἐπῖβ τεηατ]ς οἳ Τβοποιπβο] ας ́ βοογαίεπα τηΙΠΙ γΙάθοσ απᾶῖτθ οπα 
1οπ τερτεπεηβἰοΠπθ ἀεπιοπβίταηίθτη, ΠΟἨ Θ68Π1 6856. βοτίεπα 

{6ΠΙΙΠΔΥΊΠΙ, 4π8πα 6559 οροτίθαῦ: {0ΥΠ1οβ48 απἰάθτα, απαπιᾶϊία 

αἰπί η Ώοτο αθἰα{ῖβ, Ῥ]απάΙαταπα οπιηΙ ϱεηθτθ οο]Ι, ϱεᾶ παῖα 

ΤΙΒΙΟΣΙΘ5, 6Ώ5ᾳαθ απἱθαβ παΐπτα ηοτοτσα, {πθχίζ, 686ρο Ιπάίρπππα 
1η ταοᾷσπι ἀοθερ]οί εὖ ἀετιάστί, 1άᾳπ6 ηοῦ α ταβδοῖς βοϊαπῃ δοᾶ 

οαπι αὉ 15, ααὶ βἰρί πχραπί «5906 νἰάραπίατ: 1 οδί ϱα {εχθ 

ἀἱεραίαπίεπι, 4ᾳπ8ο ρα]ολθττίπαϊς γοτείρας ποῦί]επι {παπα 60Ἡ- 
ᾳποτοπ{επι {8ο οείἩίας, 7α9ε0 Αοΐ 1 βο, 13. εἰς τὸν βίον 
ε{οχ Ῥχαοίίοα] 116) (ποῦ, α8 Ἐτεϊθοηβρας], αιιούέδ υἱίαε αππίθ). 
τοῖς ἀνθρώποις] α. 8 184, δ. 25. ἐπαύξεται, ἐπογεπιεπία 

ειπιπῖ, “ΕΠ ἰποχεβςθ). 3258. μεμνῆσθαι διαλεχθείς] α. 5260, 

ΟΠΑΕΤΕΗ Υ111 

1εελοπιασ]πι γερεαί8 ἰο δοογαίεθ ἴ]ιε αἄπιοπίίοπα τολίο]ι Ίιε 

αἀᾶγεδεεᾶ ἴο Ἰιῖς αοΐ[ο οπι ἴ]ε υαἶιε οἱ ογᾶετ απά ριΐπρ εὐεγὴ 

ἐ]ιΐπᾳ ἔπ {ΐς οιῦπ Ῥίαςσα ἴπι α Ἰιοιιδε, απιᾷ ἰ]ιο ἠικίγαίίοπ8 Ίιε βαυε Πιετ 

οἱ {ια Ὀεαιίγ ο φοοᾷ ογζεγ ἵπι ἴ]ιο πιουεπιεπίθ οἱ απι αγπι/ απᾶ ἔτι 

ἐ]ιοδε οἱ σοπιραπίεν ο ἆαποςτ. Ἡε ἄεδογίῦεν ἰο Βοογαίεε α υἱθῖί 

Ίιε οποε ραϊᾶ ἰο α Ὀϊᾳ Ῥ]ιοεπίσίαπι πιεγο]ιαπίπιατι τυ]ιίε]ιιοας α πιοᾶεῖ 

ο ογᾶςν απᾶ πεαίποδθ, απ ἴ]ιε υαϊιαῦῖε 16880 Ίιε Ἰπιςεί{ ἴεαγπὲ 

Ίγοπι Πΐ ἱπερεσίίοπι οἱ {ὲ, το]εΐο]ι Ίιε αἴφο οοπιπιιωιϊοαίεᾶ {ο 18 1οἱ[ε. 

61. Ἱ. 1. ἐπέγνως, ἐπίε]επίεεί, ' ἀἷᾶ γοα οὔβετνεζ”, 072. 
στ 1, 98, 9. ἐκ τούτων, “ αἲίει {15᾽, ΟΥ ’1π ϱΟΠΡΘΕΠΊπεποθ οἳ 

ἐς’, Ῥ]αίατοι Τημεπι. κκ 2 η. κεκινηµένην, εποϊίαίἰαπι, 
οοπιπιοίαπι, Ῥε]οιυ χι 68, Ῥ]αΐο Τ815 Ῥ. 225Α, Ἡερ. τ Ρ. 929 Ὁ. 
4. δηχθεῖσαν οἶδα, “1 τεπιθπιῦας {]ιαί βἩθ πας γεχεᾶ”. ΟΕ. 
χα 99, Αχἱβύ. ΔΟἩ. 1 ὅσα δὴ δέδηΎµαι τὴν ἐμαυτοῦ καρδίαν, ο - 
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1η Τιαῦ. πιογᾶεο, Οἶο. αᾶ Αἴῑ. ατα 19 υαῖᾷς πιο πιοπιοτάσετιιπέ 
ερὶείιῖαε ἐμαο. ϐ. αἰτήσαντος ἐμοῦ-- μοι] Β6θ οἩ 1 
109, απᾶ οἳ, Ῥε]οπν Ἱ. 48. 

60. Ἱ. Τ. καὶ-- μέντοι] Ῥεθ π. οἩ 1 12,χ 08. 8. 

εἶπον--- ἔφην] Τηΐ5 τερεθίοη οἳ {πθ τετρ οἳ βαγῖηπρ 15 οΟΠ- 
ΊΠΟ3 {π Χεπορποιπ: ΒΨΠΗΡ. 1 16 καὶ ὃς ἀναστενάξας εἶπε, Ναὶ μὰ 
ΔΙ’, ἔφη,---μεγάλη γε, ΟΥε. τα 1, 8: νυν 4, δ1, Μετα. 12, ὅ5, 1 ϐ, 

4, χυτι ϐ7. μηδέν τι] αεοπβδα{ῖνο οἳ οχ{αεπ{, 566 Ἡ. {0 ΠΙ 

64, κο]. 9. ἔστι--πενία αὕτη σαφής, Ἱ. 4. τοῦτό ἐστι 
πενία σαφής {ίο ο ἀἰθπραϊβ]θᾶ ἔτοπι ἡ πενία αὑτη), '9π15 ἵ5 
πηπαϊβίακεαὈ]θ Ῥοτοτίγ’. “Α ἀεπιοπβίταξίνο Ῥτοποιπ {ο πΠΙοἩ 
ϱαυβίαη{ῖνο 18 αἰίασ]ιεᾶ α5 ρτοάἹοαίο-ποατ Ὦγ εἰμὶ οἵ η ϱᾳ1νᾶ- 
1οπί νετΏ, 15 αρύ {ο 855ππ1θ {Πθ ποπᾶος απᾶ παπιρος οἳ {πο 

βαβίαπ{ῖνο (αἰἰταςίοπ), Τηπο, 1 1 κίνησις αὕτη μεγίστη τοῖς 

Ἕλλησιω ἐγένετο). Μαάτϊρ ὃ 98. 10, τὸ---μὴ ἔχειν] 1ο 

ατίοπ]αχ ΙπβηΙ{1νθ 1η {1 ποπα., θρεχοροίίο οἱ αὕτη. 11. 
αὕτη ἡ ἔνδεια, ΄ ἐπί παηῖ, υϊπ. {ο Ἰοο] {ος  ἐΠῖπρ απᾶᾷ πού 

{ο Ὦο αΡίο {ο Επᾶ 16, ἶ5 ποῦ 6ο αηπογίης 45 πού 676η Το {λίη]ς οἳ 
1οο]άτπαρ ἴοτ 16 αὖ α]], Ώδοαβτδο τοι ατο 5ατθ 16 ἄοθβ πού οχὶρῖ’. 

Ο19, αρ. Οοἵαπα. απ 2, ὃ: παπι υείις εδ ργουεγοῖιπι, Ραιιρετία- 
ἴεπι οεγἐἱβείπιαπι 6556, οἶπι αἴϊειῖιδ {πάίρεας, ιωζῖ 6ο Ίιοπι 0886, 

αιΐα ἐφποτείιγ, ιαὐί ρτοϊεσίιπι {ασεαί φιιοᾷ ἀεείζεταίιγ; Μίαφιια 

ἔπι γε ]απιζίαγί Ἰαῦογίοβίογ εδὶ πεφζερεπεία φαπι ἀῑῑίφεπιία,. 

19. τὴν ἀρχήν, οπιπίπο, 'οὖ 811’, βεθ οἩ τ 81. 14. ἀλλ᾽ ἐγὼ 
οὐ τάξας κτλ., β]ιοτί {ος ἀλλ) ἐγὼ αἴτιος ὃς οὐ τάξας σοι 
παρέδωκα κτλ. 16. κεῖσθαι, ΄ {ο 9 ρ]ασοθᾶ”. Τη Ῥατε]γ 

αἶοα] ἄῑτοαε]ς κεῖμαι 15 ἴπο τεοοσηϊςθᾶ Ῥεγί[εοῦ Ῥαςβίτο οἳ 
τίθηµι, τέθειµαι Ῥεῖηςσ ἴπο Ῥρετ{αοοῦ ταϊᾶᾶ]θ. ἈΒ66 αΌοτο τι 79, 
τα 106 απᾶ τη π. οἩ Ῥ]α0. Τηοτη]ρί, ο. 18, 1. 

58. 1.18. τάξις, ΄οτᾶςετ”, ΄αχταηροπιεη{’. ϱΟἶο. αρ. 0ο]. κιτ 
2, 4 φις οπῖπι ἁιυτεεί π]ιῖ ε55ε Ῥιϊο]ζιδ ἴπι οπιπέ γαϊΐοπο υίας 

ἀἄἱφροβθτξίοποα αἴφιο ογάζΐπιεξ φιοᾷ εἰίαπι Πιαϊοτί ερεοἰασιιζῖε 

96 Ιἱοεί 8αερε οΟΦπΟΒΟΕΤΟ. 20. τύχη, 5ο. ποιῶν. ΟΙ. Απαῦ, 
π 2, 17 ὧς ἐτύγχανον ἕκαστοι (89. αὐλιξόμενοι), πὐλίξοντο, 

Μαᾶτ. δ 117, Ἐεπι, 1 ποῖθ 1. 21. ἀτερπές, ϱο. ἐστί. 

ΟοῬεί τενάβ ἀγλευκές, 5αρροβίηςσ {]αί ἴ]ο Γο]]οπίηρ ποίο οἳ 

ἴπο Ιεχϊοοσταριος Βα]ᾷας (ος ταίπος Αε]ίαβ Ὠϊοηγείαβ, 5 15 
.ς πι 
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Ῥτονθᾶ Ὦψ Οοῦεῦ Μπεπιος, 10, 67) πιαεῦ ταῖογ {ο {ο Ῥτοβοπό 

Ρᾶβε8ρο: ἀγλευκές: τὸ ἀηδὲς Ἐενοφῶν εἴρηκεν ἐν τῳ Οἰκονομικῷ. 
Δοκεῖ δὲ ξενικὸν ὄνομα Σικελικόν' πολὺ γοῦν ἔστι πάλω παρὰ τῷ 
Ῥίνθωνι, καὶ ἀγλευκέστερον ἀντὶ τοῦ ἀηδέστερον Ἐενοφών 
Ἱέρωνι (ι 21). Οἴοετο αρπᾶ Οοἰαπαθ]]απι ].ο.: παπι αὈὶ οΊιογιις 
σαπιοπιέζτπι ποπ. αἆ οεγίο8 πιοᾶοΒ ποιο πιπιεγίε ῥγαεειηέ(» πιαρἰδίγί 
οοπθεπιδῖέ, ἄἱβδοπιιπι φιιἱζᾶαπι ασ ἐπιιζέιιοβιίπι αιιᾶἰοπέίδιι «4Π6Υ6 

υἰάείων. «ἱ ιὈί οετθ πιπιεγί αο φρεᾶίθις, υοϊιέ Γαεία ο0ι- 

αρϊγαϊίοπο6, οοπιβεπιβῖέ αὖ οοποϊπιἐ, εω εἴιιπιοᾶί υοσιπι οοποογᾶίΐα 

Ίο δοίωπι 1ρδίδ σαπεπείῦι απιίσιπι φιᾶᾶαπι εἰ ἄιιῖοο γεβοπαξ, 

νεγωπι εἴίαπι δρεοίαπ{εδ αιιάἰεπίεδᾳιµο ἰαειἰθείπια υοϊιρἑαίε ρεγπιιῖ- 

οεπίι.. 

54. Ἰ.24. ταραχωδέστατον, /81Ι οοπ{αβίοπ’. 'Ο6, Ηίον. 
τι 9 ὁ πόλεμος φοβερόν, Ῥε]ου; κτι 86, κκ 46 κόπρον λέγουσι...ὔτι 

ἀριστόν ἐστι. Βο ῖπ Ταβη, Ὑἱχρ. Δεη. τν ὄθ9 υατί πι εἰ πιιέα- 

υ{16 θεπιρετ Γεπιίπα, Οἱο. ἄθ οῦ, 15 11 εοπιπι πιο απἰπιαπίιιπι 
οπωπῖιπι εδἰ οοπϊιπιοίἰοπίε αρρεἑ{έ1β. 20. ἀγλευκέστατον, 

ἐπποβῦ ππρ]θβείηρ’. Βο Ζεαπο, Βαπρροθ, Βοποπχ] τοἙβᾶ Γου ἐλθ 

νυ]ραίο ἀκλεέστατον. ὁρᾶν] α. 8 261, 9.  Οἷο, αρ. Οοἶτπι. 

1.0,: ἴαπι Όεγο ἴπ επεγεῖζι πεφιε πιῖῖε πεφιιο ἐπιρεγαίογ δίπε 

ογᾶΐπε αο ἀἱεροδίίίοπε φιϊοφμαπι υαἶεί επρ[ίεαγε, σιπι αγπιαϊιιθ 

πογπιοπι, 64116 Ῥεάϊίοπι, Ρἰαμδίγπι εφιίεπι, εἱ οἶπὲ Ρεγπιϊεῖ, 

οοπ]ωπάαπὲ. ὁμοῦ, «οπ/ι86, 'απιῦ]οᾶ {οροί]λοτ’, «ρτοτηῖβοι- 
οπς]γ’. 28. ἐὰν ἔχοντες οὕτως ἐπικωλύσωσιν ἀλλήλους, 
1Ε Ὦγ Ῥεῖηρ ἵπ 15 οοπᾶΙοη {Ίιεγ οὈβίτασί ασ] οἱ]ιογ”. 

ξ δ. 1.58. οἷς ἀνάγκη αὐτῶν κτλ., ἴλοβθ οἳ ἐ]ιαπι πο 
Ἰαγο {ο τείχεαί Ῥε[οτθ {ο ϱπεπιγ’5 βἄναπορ᾿, 1.6. {16 ὄνοι, σκευο- 

Φόροι, ἅμαξαι, 85 ΟΡΡ. Το οἱ ὅπλα ἔχοντες. 

86. Ἱ. δ. τεταγµένη δέ, οΡΡ. ἴο Ἱ. 94 ἄτακτος μὲν οὖσα. 

96, κάλλιστον, 59. ἐστί. 40. κατὰ τάξεις, οεπιἑιγἰαἑίπε, 
1π οοπιρΏπ1θΒ᾽, ποῦ ἴπ βεῦ Ατταγ᾽ νη]σ] πγου]ᾶ Ῥο κατὰ τάξιν. 
41. διευκρινηµένους, Όέπο ἀἱεροείίο “απταηρθοᾶ ἵπ ἀἰεμποί 
Ῥοᾷ1θβ’. 

ΒΤ. Ἱ. 49. πορευοµένων-- πορεύονται] Ἱττερα]ατ {οχ πορεύ- 
οµενοι---πορεύονται, Ο8, 1. 6. 44. ὥσπερ εἷς ἕκαστος, «1ο 
016 πΙΘΠ). 46. ἀὲ οἱ ὄπισθεν κτλ.] ἴ]ο ἀεὶ Ὀεϊοηρς 
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οί] {ο ὄπισθεν απᾶ {9 κενούµενον, 'λθ ϱαρ πιαᾶο ἔχοπα παρ ἴο 
πια), 8906 π. {ο Ἠϊον, τα 9 απᾶ οξ. Ἠεῖ]. τι 1, ὅ ἀεὶ ὁ ἀκούων 

δεδιὼς μὴ ὀφθείη ἔχων. 

66. 1. 47. σεσαγµένη ἀνθρώπων, “Βἱοπεᾶ ση] τοπ’. Έος 
ιο ρεη. 56ο . 8112, απᾶ οἳ. Βγπιρ. 1ΙΥ 64 σεσαγµένος πλούτου, 
΄..ΑθβοἩ. Ασαπι. 644 πηµάτων σεσαγµένος, ἘΗθτθος, 1, 1Πο. ΧΙΥ 
η τὴν Ὑαστέρ--- ἀχύρων σεσαγµένος. 60. οἱ ἐμπλέοντες, 

«ἴᾷιοβθ ὙἨο 4ἴθ ΟΠ Ῥοβτᾶ Ἠετ”, Τηπο,. τα τή, 2. διότι, 2ΥΟ}Ρ- 

-.τεγεα φιοᾶ. 61. προνεύουσιν---ἀναπίπτουσιν, 'Ῥοπᾶ {οἵ- 
ν/ατᾷς απᾶ Ῥασ]οπαντᾶς᾽, πααῖσα] ἴθτπαδ. Ῥοισο.τ 21, 2. 69, 
ἐμβαίνουσι, 5ο. εἰς τὴν ναῦν, “επιρασκ’. 

69, Ἱ. ὄδ. ὅμοιόν τι--οἰόνπερ εἰ, Ρετγίπᾶε---αο οἳ, οξ. 061. 
1 4 ὅμοιον ἔμοιγε δοκεῖ εἶναι, οἴόνπερ εἴ τις δεδεµένα ζώα θηρφη, 

1ο. 6, 10. 6ο Ατη. δ 917 ο. εἰ...ἐμβάλοι κτλ., «1{ Ὦθ πετθ 
{ο ραέ ἴπ{ο Η8 ϱταπαΣΥ 8 ΤηθᾷΙογ οἳ ῬασΙ6Υ απᾶ πηοθέ απᾶ ρπ]ςρ’. 

..6δ. ὁπότε δέοι] α. 6 255. µάζης] μᾶ ἕα (ἴχοπα µάττειν “ἴο 
- Ἐποαὰ ) αβ ο βἰπωρὶθ ἆοπρῃ, πηκάθ οἳ Ρ8ΥΙ67 πιεαΙ (ἄλφιτα), 

πιΏ]ο]ι πγηοη ἄτγ σας πιοϊβέεποθᾶ οἶδπει ψηἑ]ι πγαίας ΟΥ ψζὮ νῄηθ 
απᾶ οἱ] απᾶ οσίου νι οαέ {ατίμος οοο]άηπᾳ. 16 566ΠΠΒ {ο Ώατο 
Ὄθει Ίο οο]ά Ῥοττίᾶρο. Ἐτεαᾶ (ἄρτος) πιαᾶρ οἳ π]λεβίεη Βοαχ 

(ἄλευρα) π85 Ὀα]κεᾶ (πεπεµµένο). Βοπ1ιθ Κἰπᾶ οἳ Ῥτοιᾶ 88 Β0 
ππήγοτςα]]γ οοπβἰᾶειοᾶ ἴπο ίαρ]θ {οοᾷ ἐῑιαί αἲ] αἀάϊμοπβ, 6πεΏ 

τηθα1, Ίγ6ΥΘ οα]]εᾶ ὄψον ο “το]ῖς1᾿, ]αβῦ α5 ἵη Βοοῦ]απᾶ «ΚΙίοιλε” 

πας αρρ]εᾶ {ο αἲ] ΚΙπᾶς οἳ {οοᾷ Ῥογοπᾶ ἆπγ Ὀχεαᾶ. ἈΒ66 Ἐχοῦ. 
Μαμαβγ, Οἷᾷ ἄγεεῖ 146, Ῥ. 51. 60. διαλέγειν, “ο Ῥίΐο]ς 
οτἳ ρταῖη ὮΥ σταϊπ’. Έος ἴθ ἆαίϊτο αὐτῷ 8ξἴ6Υ δέοι οἳ. 9Ώογθ 
να 111, Απαῦ. 1 4, 9ὔ δεῖ ἐπισάξαι τὸν ἵππον Πέρσῃ ἀν δρί, 

Μοπι. 1 8, 10 εἴ σοι δέοι διδάσκειν, . 8 184, 2 Νοίο 1 ῦ. 

διευκρινηµένοις, /οασε[α]]γ βεραταύεᾶ’, 1. 41. 

610. Ἰ. ὄτ. εἰ τοῦ ταράχου τούτου μὴ δέοιο, βούλοιο δ᾽ 
ἀκριβῶς διοικεῖν τὰ ὄντα εἰδέναι, δὲ Ἰιαπο Ῥεγίιγδαίίοπεπι ποπ 
ἀεβίάετας, δεᾷ εοπίτα 8οΐγο υἳθ τοπι τεσίε αἀπιϊπίείγατε (Υεἴβκε). 
Τὸ 15 βἴταηρο {παῦ ποπθ οἳ {πο οοπιπηθη{α{οτβ Ἠβτο οα]]οᾷ αἲ- 
{οπί]οη {ο {πθ Ἱττορα]ατίίγ οἳ ἐπθ πςδο οἳ εἰ π(Ἡ ἐ]ιο ορία νο απᾶ 

"πο ἱππροτα Ίντο ἵπ {πο αροᾶοβῖς, Ιπβίθαᾶ οἳ εἰ πΙζὮ {ιο 1πᾷ1ο, ΟΥ 
ἐὰν απΏοΙρβΜοσΥ ση] ἴπο επΌ]. 69. τῶν ὄντων] ρατ[άνο 

πι ὡὧσ 
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6οη. αἴέογ ὅτῳ οὗ 15 Ἱπιρ]θᾶ απἰθοεᾶαπί, ]. 98, α. 5 168. 61. 
ἐν χάριτι διδόναι, {ο ᾳἶτο ὮΥ παγ οἳ ρταΙζγίηᾳ πιο’, “ἴο οΏ]]ᾳο 
πηθ Ὦγ μἰνῖηρ). 8ο Ῥ]αῦ, Ἐ]αεᾶ. Ρ. 116 5, ΤἩθοοΓ. Υ 69 µήτε 

ἐμὲ ἐν χάριτι κρίῃς, Οὐτ. τν 2, 11 χάριτος ἕνεκα, Μεπι, 1Υ 4, 

4, Ἠε]]. νι ὃ, Τ πρὸς χάριν. δοκιµασώμεθα, αρίογεπιι», 
εἴίφαπιι. ΟΕ. Μεπαπᾶοχ Ίπο. {αῬ. τα 11 τῆς διὰ βίου δ) ἔνδον 
καθεδουµένης ἀεὶ Μὴ δοκιµάσασθαι μηδέν, ἀλλ εἰκῆ λαβεῖν 

᾽Αγνώμον ὀργίλην κτλ. 62. τὴν προσήκουσαν ἑκάστοις 
ἔχειν-- ἣν προσήκει ἕκαστα ἔχειν (Ἠ]ετο Ἱ. 181) οἵ ὥστε ἔχειν 
αὐτά (τν 90), ἴλο Ῥογβοπα] Τος {πθ {ΠΙρθβοπα] οοηβἰγποὔῖοῃ. 
Β6ο κι 70, Μαᾶν. 5 165 α) Ῥοπι. 66. τὰ μὴ--εἵ τινα µη 

σᾷ ἐστι. Ἠεπορ µή ἵ5 πβεᾶ, ποῖ οὐ, 566 . ὃ 285, 4. ἡ 

χώρα αὐτή, ΄ἴλο Ῥ]ασοο π]] 10βε]ξ ταῖς (ΙπάΙόαίθ ο 4Ώβεπου οϐ) 
πηγ{Πῖηᾳ πἨῖοἩ 15 πού ἴλενο). Οἴορτο αραᾶ Οοἰαππο]]απῃ 1. ο.: 

παπι εἰ μπιπι φιιοᾶφιε Γαοἰζίως εοπείζεγαξιτ, σιιπι εδί αθεῖρπαξιπι 

810 ἶοσο, οἱ δἱ φαιά Γογίε αὐεδί, ἆρδε νασιπιδ ἴοσμ αἀπιοπεί, ιαέ 

φιιοᾶ ἄεεκὶ γεφιϊταξιγ. δί φιᾶ υεγο οιιγατί αιΐ οοποϊππατὲ 

ορογέεῖ, Γαοἰζίις ἐπίεϊεφίζμγ, οτι ογάϊΐπε 51ο γεοεπθείιη. 06. 

δεόµενον θεραπείας, Αβο. τί; 'αηγίμίης τοαπϊτῖηᾳ αἰθεπβῖον”, 

67, τὸ εἰδέναι κτλ., 'έ]ιο Κποπ]εᾶσο, Ἡετο ΑΠΥ Ῥασὑῖοσ]αχ {πῖπρ 
Ἰς, σι]] απαἴοκ]γ Ῥιαί 1έ Ιπίο οἩχ Ἠαπᾶς, 8ο {λΠαί πο Ίια]] πού Ῥο 

αἲ 8 1955 {οχ 195 πβθ). Έοτ {ιο οπηϊββῖοη οἳ ἴπο ἀοβηῖίο ρτατῃ- 
πηαίῖοα] ααῬ]θοί Ῥο[οτθ ἀπορεῖν 5εο Μαᾶν. δ 15Τα. Οἱ. Απβίοῦ. 

Ο6οοπ. 1 ϐ πρὸς εὐχρηστίαν δὲ σκευῶν τὸ Λακωνικὸν χρήσιμον" 
χρὴ Ὑὰρ ἓν ἕκαστον ἐν τῇ αὐτοῦ χώρᾳ κεῖσθαι' οὕτω γὰρ ἂν ἔτοι- 

μον ὂν οὐ ἑητοῖτο. 

61ι. 1.70. ἐπὶ θέαν, «ἴοι πο Ρπσροβθ οἳ ΙοοΚίπᾳ οἵες Ἠογ”. 
Ο,ρβαχτο {]αί θέα-- δρεοίασιίωπι, θεάξΞ- ἄεα. ΤΙ. τὸ µέγα 
πλοῖον τὸ Φοινικικόν, /’ἴ]ο ρτονί Ῥλωπίοῖαη πιετολαη{πιαη”, 

ῬτοῦαὈΙγ Αα. Ἱο]]-]αιονη  γοββε] Ῥοσ{οτπηίηῃ 8 τορα]αχ βθτνῖορ Ῥθ- 

6πθαη Αί]ιθης απᾶ βοπ1θ {οτεῖσΏ Ῥοτύῦ ΟΥ Ῥοτίβ. τὸ. ἀγγείῳ, 
Ῥτορος]γ “8 76β6Ι᾽, ΏεποῬ ΑΠΥ “χοορίαοΙθ’. 

619. Ἱ.Τ4. σκενῶν, 'ἴμο τὶσσϊηρ’, “{8οκ1πρ’, 1.6. ογειγτμῖης 

1η {πο γθβςο] οχοορί ἐθ ϱἨα]], ἀῑνιάθά Ιπίο ξύλινα, 'ἴλο ο8Β”, 

εχαᾶᾶσις᾽, «πιββίς’, “γαχᾷθ) απᾶ κρεµαστά, /Β8118”, ΄1ορθβ’, 

«βΏΟΠΟΣΒ’: σκεύη πλεκτὰ 81ο «{λθτορθς). Ἠθιπηῖρρας 8ρ. Αί1θ- 

... 

ο ο Ἡ 
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ηβθαπι Τεἴρποβ. 1ο. 20 Ρ. 99 Ε, ἐκ δ Αἰγύπτου τὰ κρεμαστὰ 
ἱστία καὶ βύβλου». 

ΤΠ κρεµαστά ατθ αροθοϊα]Ιψ πιαπθ]οηθᾶ ἵη απ Ἰηβοτῖρύίοπ οοπίαϊπῖης 

ιο βροοἱβοα{ῖοης {ον ο οοηδίγιοὔίοη οἳ {16 ἔαπιοας Αἰπεηίαι ηανα] 

ο Ἀτθεηα] Κπουγηι Ὦγ {πο πατηθ οἳ 159 ατολἑθοῦ Ῥ 11ο, νΥπ]ο]ι πας ουπᾶ 

τος ἵπ Αρτ 1585 απποΏς 50Π1Θ τίηΒ ηθαχ {ο 8Ώοχθ οἱ {116 Ἰαγροις 1άεηβῖβαᾶ 

88 {πο αποϊθοπό Ζρα. Ἴμο Ἱηπβδογίρίίοι Ὀθαίηβ {Ἠμβ:--(σ)υνγραφαὶ τῆς 

σκευοθήκης τῆς λιθίνης τοῖς κρεμαστοῖς σκεύεσιν, 1.9. ΄ ΒρθοΙΠοαΡΙΟΠΦ {ος 

ΤἨθ οοηβίγαοῦῖοηπ οἳ {μεθ βἴοηπθ αγ5θπα] {οςΓ πανα] ἴαοκ]ο απᾶ τὶρρίης’. 

πο Γα11 θοχί οἱ ο ἱπεοπρθῖοηι ἵδ ρίνεη ἵπ Το]. ΤΙ πο. 11 οἱ {ῑιαῦ εχοε]- 

1επί ραὐ]οαίῖοα, Τε Απιεγίσαν «Γοιγπαῖ ο) «Ρ]ΗΙοίορν, Ῥ. 517 Π. 

Τῦ6. ἀνάγεται, ΄ἵδ ραύ {ο ϱθα. διὰ πολλῶν πλεῖ, «ἴν 
18165 α. ρτοαῦ ἄεα] οἳ ϱαβροπᾶσᾶ {αο]κ]ο {οο, 85 ἴχιογ οα11 15, {οΥ 

Ἠεχ {ο βα1] αἶοτρ”. Τθ. μµηχανήµασιν, ΄εηρίπθβ ο πα”. 
Ττ. τοῖς ἀνδράσι, «πΙ] ᾽ ποῦ ΄ {ος {16 πιεΠ”. 68 Ἡ. ΟἨ ΧΠΙ 4. 
πο. συσσιτίᾳ, ΄6ΟΠΙΡΔΠΥ α]σπς ἐλποῖτ τηθα]5 ἑοσοίΏογ”, «πιθββ”. 

88 50. παρὰ πάντα, 'Ῥεδίάες αἲ] ἐς’. ΟΜ. Οστ.1 2, 9 παρὰ τὴν 

Φαρέτραν (ἔχειν δεῖ) ἐν κολεῷ κοπίδα. φορτίων (φέρω), 
«ΙτοίρΏί”, “οα1ϱο’. α. 8 112, 1. 81. ἄγεται, δεσιπι υε]ιῖέ. 

618. Ἱ. 862. πολλῷ µείζονι] . 51688, 2. 65. ἐν δεκακλίνῳ 
στέγῃ συµµέτρῳ, “ἴπ 8 ψε]]-.ρτοροτβοπεᾶ Τοοτη Ίαχρα εποιρΏ {ο 
Ἠο]ά {ση οοας]ες’. Ο8, Βγπιρ. 1 18 ἀλλ ἀρκέσει µοι οἶκος ἑπτά- 
Κλιος, ὥσπερ καὶ νῦν τῴδε τά παιδὶ ἤρκεσε τόδε τὸ οἴκημα ἐνιδρώ- 

σαι κτλ., Ῥ]π{ατοἃ Βγπαρ. ν ὄ, 2. Όπ {πο κλίνη 56 Ῥεοκετ 

Ομαγίεῖες Ῥ. 196 π. 8, Επ] απᾶ Ἐοποας, Ῥ. 196 Ἐπρι. Τχ. 

84. οὕτω- ὡς, “1π πο τηπηπθτ 1η πο”, ποῦ Το ὥστε. ΟΙ. 

1. 89 απᾶ 5εο Μοητο 6 207. 8δ. µμαστευτοῦ, φιΐ φιαεταῖ, 
φιιο φιαεφιμε Τε ἴοσο δὲ τεροδίία, '5ΟΠ1Θ 9η6 ἴο Ἠππέ [οτ ενα”, 
α. ποτᾶ οἳ γεΙΥ ταχθ Ο0ΟΠΊΙΘΠΟΘ. Ο8, Υ 64. ἀσνυσκεύαστα, 
ἐποῦ πε]]-ατταπροᾶ”, “ποῦ τοαᾶγ {ο πβθ), αποΐΏας ΥΘΙΥ Τ8Υθ 

πγοχᾷ, 86.  δυσλύτως ἔχει, ἀῑ[ιειζίεν επρεᾶἰγί ροδδιπέ, “8τθ 
ἀλ(Ποα]ό {ο Ὀο ππρασ]κεά’, τς 68. διατριβὴν παρέχειν, Τ6- 
πιογατί, “ἴο «8359 1955 οἳ παρ). Οἱ, 07π6ς. χτ 2. 

δ14. 1.88. διάκονον, 'Τη8ἱ6᾽. Όπ {πο ἀπίίος οἳ πο πρῳ- 
ρεύς, 85ο ομ]]εᾶᾷ πρῳράτης, 586 ΑχϊδίορΗ. Έα. 648 ἔφασκεν | 
ἐρέτην χρῆναι πρῶτα Ὑενέσθαι πρὶν πηδαλίοις ἐπιχειρεῖν, | κἀτ' 
ἐντεῦθεν πρῳρατεῦσαι καὶ τοὺς ἀνέμους διαθρῆσαι | κτα κυ- 
᾿βερνᾶν αὐτὸν ἑαυτῷ. 89. ἑκάστην την χώραν, 'ε86ῖ Ῥχοξες 
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Ρος). Βο]απ]] αξίες ΒίορηαπΏς τοαᾶβ ἑκάστων. 90, ὧς] 
οἳ, 1. 84. καὶ ἀπών, ΄6Υθ6η 1 ποῦ οη {6 βροῦ’. ἂν 
εἴποι] ἄ. 8 226, 1. 93. Σωκράτους ὁπόσα γράμματα, Εο. 
ἐστί, “Ἠου ΤΙΘΏΥ Ιθἱ[θτβ {Ἠθτο Ώτο 1π ({1θ ποτά) «Βοοταίθβ᾽ 

απᾶ ἵπ πηαί οτᾶετ 686Ἡ ο01Π1ΘΒ’. ΤἨθ Β811Θ ΙΠβίαποῬ 15 ρίνοι 

1Π {πο Μετπος. 1γ 4, 7 απᾶ Ὦγ Ῥ]αΐο Α]αῖῦ, 1 Ρ. 118 Α. 

815. Ἱ. 94. ἐν τῇ σχολῇ, “ἄπτῖπς Ἠ]ς ]εϊρατο”. 97. 
τί πράττοι] . 5241, ὃ. εἶπεν -ἔφη] 1. 8η. 96, εἴ 

τι συμβαίνει γίγνεσθαι, ΄1{ βΏΥ ἐίπρ Ἡαρροης”, εαρ]επαϊείοα]]γ 
{0χ «πο ΨΣΟἨβ᾽, “1η 08506 οἱ ΑΠΥ αοοϊἀοπ’. Βο ῬΏεπι, ὅδΙ, 15 

ἄν τι ξυμβῃ. Ἠδί απᾶ πιοδῦ εάίίοτβ τονᾶ συµβαίνοι: ΟἩἨ 

ἴπο αροᾶοβῖβ ἵπ {πο ΙπᾷΙοθίίγο 88 ΑΙΤΠΙΡΙΥ οοπᾶ(οπα], 
ψ/π!]ο ἐν Ῥτοίαβίϐ 18 πιατ]κοᾶ Ὦγ ἴλο ορίανο 88 8η αβδαπιθᾶ 

ῬοββΙ1Ἡ{ψ, βεο Μαᾶν. δ 155 ο Ἡ. ὮῬ). πώς] ἴμο ἀῑτθοί ἵῃ- 

{οττοραίῖνθ Ῥτοποπηῖπα] αἄγετρ πβεᾶ {ον {πο Ιπάᾷϊτεοῦ ὅπως, 
99. ἀποστατεῖ, ΄ἶβ τη]βεῖηρ’. δυστραπέλως σύγκειται, ία 
αἶέηπα, ὲ Ῥτοπιί ποπ ροδείέ, “Ανονατᾶ]ν Ῥ]ασοθᾶ”, “ποῦ Ἠαπᾶγ’. 

δυστραπέλως 18 8 Υ6ΙΥ ΙΠΟΟΠΙΙΙΟΠ ποτά, 

616. Ἱ. 100, οὐκ ἐγχωρεῖ, ΄ἴποτο 15 πο τΟΟΠ1 ΟΥ παρ”, ε1ῇ 5 
πού ροββῖὈ]ρ”. ὅταν χειµάζῃ] Οἱ9ο. αρ. ΟοἹαπιε]]απα 1. ο.: Ίιαεο 
εαᾶεπι γαϊῖο ργαεραταϊἰοπίς αἰφιμεο ογάἰπῖς εἰίαπι ἐπ παυἰφίτε Ρῖι- 

γἰπιιπι υαΐῑεί; πιαπι αδί ἰεπιρεείας ἐπιεεβδαῖί, εὖ εδἰ γἱίε ἀἰεροξίία 

πανῖδ, 81ο ᾳϊἄφιιε ογαϊΐτιε ἴοσαΜιπι αγπιαπιοπιέωπι δΐπιο ἐγερίάαίοπε 

πιζπἰςίεν ϱγοπιῖέ, σιπι εδί α ϱιδεγπαίοτε ροδίμίαξιπι. ὁ θεός, 

«πο σοᾷ) πΊιο Ῥτεβιάθβ 916Ι {1θ 668 απᾶ ΡίοΤΙΗΒ, {πο ρεπῖας 
οἳ ἴ]ιοθ βθα, ϱαροτάϊπαίοᾶ {ο ἴπο Ῥοπες οἳ {πο ϱοᾷβ, τοῖς θεοῖς 

1. 106. 109.  διδόναι, ΄ ἴο Ἰαπᾶ οῦ’. 108. τοὺς 

βλᾶκας (βλάξ), “έπο 1977’, «πθρρεηί ”. 104. ἀγαπητόν, 
ϱο, ἐστί: 5εθ π. ο υπ 8. 106. καὶ πάνυ] 5οθ Π. {οτ 197, 
106. Χάρις, Ρο. ἐστί. 

817. 1. 108. πάνυ ἂν ἡμῶν εἴη  βλακικόν, “16 ποτπ]ᾶ Ῥο α 
αὐπριά ὠμπρ ἵπ πδ', οἳ ος ραχῦ, Τηθ ροη. ἵδ ἀερεπᾶςηῦ 

Ἡπροη {1θ ποπίεχ ῬτοποαἨ απάεχείοοᾶ, οἳ π]]ο]ι 61ο {ο]]ογίπα 
ΒΕΠίΘηΠΟΘ εἰ--λαμβάνειν κτλ. 6 θρεχοβείῖο. 66 Μαᾶν. 65 ὔδ, 

εἰ οἱ μέν---ἡμεῖς δέ] η Ἰπβίαποθ οἳ {6 οο-οτάιπαίίοη οἳ οοἩ- 
{χαβοᾶ οἱβ156Β, Ὑηθτθ πΙἩ π8 οπθ οἳ ἔλεπι ποιά ὃο ραῦ- 
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οτάϊπαἰοᾶ απᾶ Ιπίχοᾶιοθᾶ Ὦγ το]έῖο, ὤ]ιεγεαδ. ἈΒ6θ Ογτ, τν 

Ἡ 46 ποῖθ. 109, καὶ μικροῖς οὖσι, ΄ 6ἵεΏ ἐποιρ] ϱπι]]”. 
χώρας, ΄ΤΟΟΠΙ {ος {πείς ροοᾷς’, ας 49, ΟΥΣ. 12, 4 εἰ τὰς ἑαυτῶν 

39 χώρας ἕκαστοι πάρεισι». 110. σαλεύοντες ἰσχυρῶς ὅμως, 

ἑα]{λοαρῖι τἰο]επ{]γ {οββθᾶ”, αι 40, Μαᾶν. Βγηῦ. ὃ 1Τὃ ο. 
111. τὸ δέον λαµβάνειν, ἰὰ φιιοά ορ εδὶ οαφετέ, 'πΏβ! ἴπου 
παηί {ο ρεῖ’. 119. θηκῶν, /5ἴΟΤΘ-ΤΟΟΠΙΒ’, 118. βε- 

βηκυίας---ἐν δαπέδῳ, 'Ρ]αοεᾶ οἩ ο Άττη οππάα{οπ’, ΟΕ. Απαῦ. 
τα 9, 19 ἐπὶ γῆς βεβηκότες πο Ἡεβγοβίῖας οχρ]αίπβ Ὦγ 

βεβαίως ἐνεστηκότες. 

818. Ἱ. 116. μὲν δή] τ 94, τν 65. ἀγαθόν, 8ο. ἐστί. 
τετάχθαι σκευών κατασκευήν, '{]λιαῦ έλατο ϱΠου]ᾶ ο ο τερα]ατ 
αιταηρεπηθηῦ οἳ ατο]εΒ’. 117. Χχώραν--θεῖναιΞ- ὥστε 
θεῖναι, «8 Ῥ]8οῬ ο ραΐ ἔπεπι 1π᾽, ᾱ. 8 261, Μαᾶν. 8 1559. 

619, Ἱ.119. ὦς καλὸν φαίνεται, ΄Ἠοπ Γαῖτ α βἶρ]ί 1ΐ 19 |” 
190. κέηται] 5αΏ]. ο, κεῖμαι. κἂν ὁποῖα ᾖ, ΤΟΥ ὁποιαοῦν, Ο7Σ. 
τι Ἡ 239 Ποΐθ, Κκεχωρισµένα, ΄5οτίεᾷ” ο. 1Χ48δ. 191. στρώ- 
µατα, υεδίεπι δἰγαριῖαπι, 'ὈῬεᾶ ᾱἷπρ᾽.ψ 122. τὰ ἀμφὶ τρα- 
πέζας, “{αρ]θ-ροατ”. 194. ὁ σεµνός, 'ΥοιΙ ϱΤ8Υθ ΠΙΒΗ 
)(κομψός, ἱερίᾶιδ, « νβ’. 126. εὕρυθμον, ΄σταοε[α]’. Οἱ. 
τῦθ. Τ6 18 ἴηο π5ο οἳ {5 ποτά π]]ο]ι 16 18 βασσοβθεᾷ ποπ]ά 

ὠσ]κ]θ {ο {που οἳ {119 ἀνὴρ κομψός. 

«Τῃρ ποτᾶ 15 βἰσπίβοαηό οἳ {πο οοπαρ]αοίο τ]ηηγέηπα πγλθίποεχγ οὗ βοιπᾶ 

ΟΥ πποθίοἩ, θλθῦ Ίγα8 5ο αγθαῦ ο οματασίετ]κ]ο οἳ ἴῑιο γοοαῖς {ά6α] (οξ, κ 
99 µεταρρυθµίζειν). Το βἰαθεπιεπῦ Ἠεγε, {]ιαῦ ΘΥ6Π Ῥοίβ απᾶ ῬαΠ8 πιαΥ 

1οο]ς ξαΐς απᾶ ρτποθ{α] παπι αγταπσοά ἵπ ογᾶεν, Ππᾶς ορταῖη νογὶῖβοα{ίοτ, 

1π οπθ οἳ {Πθ Ώα8-γε]]ρί» αὖ {11ο Ὄαςο οἳ ΕΠοί{ο”5 Τομαγ. ΤΠ6γ τερτοδοη{ 

{θ νατίοις {γαᾶες οἳ Έ]ογεπορ, πο βαΏ]εοί οἱ {16 οπο ἵπ ααεδβίοπ Ῥθΐης 
Ῥούὔοτγ απᾶ αχ! Ὀϊδίης {πο Ροΐΐθς νησι αἲ] Ἠἱ5 πατοἙ 5ού οιέ ἵπ {9 ἔτιαο 
Ῥεαιίγ οἱ ροτίθοί οτᾶρος’. (ιδ) 

εὐκρινῶς, ογάϊΐπε, ἀῑείίποίε, οοοατβ ΟἨΙΥ ἐΠιῖρ οποθ ἵπ Χθῃ. 

650. Ἱ. 1256. τὰ ἄλλα, “ετετγίμίηᾳ εβρ”. 120. ἀπὸ 
τούτον, ΄Ῥθοβαβο οἳ {ή᾽, γίπ. Ῥθοβτβθ {θΥ 410 κατὰ κόσμον 

κείµενα. 127. χορὸς σκευῶν ἕκαστα φαίνεται, / 8Ο] 
βοτό Ίοοκβ Ίο α του οἳ τεβεεῖς᾽, ποῦ «θ8οἩ βοτὲ οἳ τοββο] 
1οοκϐ 1θ α, οἩοταβ) ἵπ γ]ίο] ομς5θ ἔμθ ἄπθοῖς πγοπ]ᾶ τοαπῖτο 

ο των σκευών. 129. ἐκποδὼν ἑκάστου κειµένου, /ὙἨθΗ 



168 ΛΟΤΙΦ ΥΠ οο 

εαο]ι Ἰπᾶ οἳ νοβεο] 15 Κορί οἶθατ οἳ 15”, κύκλιος χορός, ἃ 
οἩοταβ ππονίηρ 1η πιθαβιχθᾶ οἵτο]θβ τουπά 4η α]ίαχ 1π Ἠοποιχ 

οἳ {9 ροᾷ, πβπα]]γ Ώίουγαας, 1.9. ἀπ ἐπηγταπα 1ο )( {1ο ἀταπιαίϊς, 

νῖοὮ Ἴπετο τετράγωνοι 1.6. ατταηρᾳεᾶ ἵπ 8 Β41816. 191. 

καθαρόν, ιγιπι, “οἶθαχ {ο γἰθύ’.  Ῥο 1ήν.1 44 ωί εωἰγίπβεσις 

Ῥιιτί αἰἰφιιᾶ αὐ Ἰπώπαπιο οωϊίέω γαἰεγεί θοῦΐ, κχιν 14, ϐ ριγο 

ἄὐ Ῥαϊεπιϊ «απιρο. 

621. Ἱ. 191. εἴ, ' π]είλοτ 188. πεῖραν λαμβάνειν 
αὐτῶν, Ρεγίσιζιπι Θογιίπι α6εγε, «ο πιακο ἰτῖα] οἳ {Πιοπι), χντϐθ, 

Οὐτ, Υ ὄ, 96 ἐπειδὰν πεῖραν ἡμῶν λάβῃς πώς ἔχομεν πρὸς σέ, 
46 το εᾷ. 1Π Τ ληπτέον πεῖραν ἁπάντων ὅσωνπερ καὶ ὁ πόλεμος 
πεῖραν λαμβάνει. οὔτε τι ζημιωθέντας κτλ., «πα (ποπῦ 
επΏετῖίηρ αΏΥ 1988 ος ἰα]ίΐηρ ΠΥ στοαί ἐτοπο]ο αὖ 11”, 194. 

οὐδὲ τοῦτο, πε Ίου φιίᾶεπι, «ποῦ ὑῑῖς οἰίμογ). Β66 π.ατ 106, 

ΧΙΙ 10. 1956. Χαλεπόν, Ρο. ἐστί, χτι 108. 186. τὸν 

μαθησόµενον] 5εο Ἡ. {ο 1τ 114. 137. καταχωρίζειν, ογάΐπε 
4ἱβΡΟΠΕΤΥΕ, οσο 8ιιο ΥόΡΟΠΕΥΕ, "ἴο Ῥ]ασο ἵπ γροβίοπ), “Ίκθερ 

βοραταίθ”. Ο5τ, τ 2, 8. ͵ 

520. Ἱ. 197. µνριοπλάσια ἡμῶν, εποτί {ο; μυριοπλάσια 
ἢ ἡμετέρα οἰκία ἔχει, “ἴθπ ἐλοπβαπᾶ πιο 5 τηποἩ 88 1β”, 
1.6. οἳΣ Ἠοπβο, Μαᾶν. 6 71, α. 6 1Τ5, 1 ποίο 1, ποῖθ {ο νι 119. 

188. ἅπαντα, !1π α1Ι’, 199. ὁποῖον ἄν, φιιαϊεπισιπιηιιο. 

40 ὁποῖον ἂν κελεύσῃς] . 5 201, 2. 141. εἰδὼς φανεῖται] 
τπτ 66. ὅποι χρὴ ἐλθόντα λαβεῖν, “ἴο π]αΐ Ῥ]ασς 6 πιπβῦ 
βο {ο ρε’, Μαᾶν. 176: 'Τηο ἄτοσ]κβ οέοη Ἅβο α ραγβίοῖρ]θ {ο 

ἀεποῖθ {16 ππβηπθχ ἵπ πΏΙοὮ ος ροποτα]]γ ἐ]ο οἴτοπτηβίαποθς 

ππάςτ νιη]οἩ βοπιεί]λίηᾳ ἔα]κοβ Ῥ]ασθ, πηεχθ {π οἶ]λει ]απρααρος 

{16 βἰαίοπιεπί οἳ {πο ππαππες ος οἰτοπτηβίαπορ 15 ραί 35 {1ο 

Ῥτίποῖρα] Ῥτοροβϊδίοη, απά ια γΏΙοἩ 1η ἄτοεῖς ἶ5 {πο Ῥρτϊποῖρα] 

Ῥτοροβίδοη Ῥθοσπιθβ ἴἩθ 8οοθββοτΥ ἀεβπΙβοη (ἀεροπᾶεπί βεη- 

Ί6ποθ ΟΥ ΘΣΡΥΘΕΒΙΟΏ γη α Ῥτθροβί{1οι) ”, 1 θ, στ 9, ΤΤ, ντ 19. 

142. μέντοι] αἆγ. ϱγο/εείο. 145. κεῖται, ΡΟ, ἕκαστα, ΥΙ 
το, ντι 106. 

625. Ἰ. 144. ἀντιζητοῦντα, υἱοϊρείπι εἰ ἔρειπι φιιαεγεπίεπι, 

«ππιρε]{ οη. Ἠ]5 ρατῦ Ἰοοξίηρ ἔοχ οι”. 146. ἂν-- ἀπείποι, 
βο. ἕητῶν, 'που]ᾶᾷ ᾳἶτθ πρ {πο ϱθατολ’. «ΟΕ. Ασος. χι 14 οὐκ 



τας ΛΟΤΙΦ 169 

ἀπεῖπε μεγάλων ἐφιέμενο.. Τηο Ῥτοίαςῖς 18 οοπἰαΙποᾶ 1ηπ ἴπθ 
Ῥαχαοῖρ]ο, χι 29. 147. τὸ μὴ εἶναι τεταγμένον] ντι 106, 
ναι 10, 67. 148. μὲν δή] τ 94, τν 68. 1149. χρήσεως] 
{πο τεπᾶῖηπσ χωρίσεως Ἠα5 Ώθεη 5αρροβῦθᾶ, απᾶ ποτυ]ᾶ Ὦο παπο]ι 

.'ΊΠΟΤΘ αρρτορτίαίθ, Ὀταῦ ἔποτο 15 ηο βποἩ ποτᾶ {οαπᾶ ἵπ πθ 

. Ἰεχίοοηδ. διαλεχθεὶς μεμνῆσθαι] . 5 260. 

ΟΠΔΡΤΕΗ 1ΙΣ 

Ιεε]ιοπιασ]ιιις, ἴπ. τερῖ ἰο α φιιεκίίοπ ὃὴ 5οσγαϊῖεδ, 8αγ8 ἰ]ιαῖ 

8 ιοί/ε σας Ιρ]ῖη ἀἄε[ιρ]ηεᾶ τοζέ]ι ]ὲδ γεπιαγ] οπ ἔ]ε υαῖιμε οἱ 
ογᾶεγ απᾶ ὑερσεᾶ Ἰιῖπι ἰο αγτατιᾷε Ἰιῖ8 οιυπι Ίιοιιδε αξ {έ ε]ιοιζᾷ 06. 

Αοοογάϊπαϊι ]ιε δεραπι 4 ε]ιοιυίπᾳ Ιι6Υ ἴ]ιο ρίαπ απιᾷ οοπδἰτιαίῖοπι, 

οἳ ἐ]εῖγ ἄωεἰϊίπς-]ιοιδο απιᾷ ἴ]ιο αἀαρίαίῖοπ, ο) 1ἱ8 δευεγαῖ ΤΟΟΠΙΒ 

απ αρατίπιεπῖΒ ἰο ἐ]ιοίγ αροεῖαῖ ϱιγροδε8; απᾶ ροϊπίεᾶ οιὲ Ίιοιυ 

ἐῑιο πιαϊΐπ ]γοπὲ Ίωαδ πιαάε {ο ]αζο ἴ]ια βοιέ]ι, ἔπι ογᾶεγ ἴ]ιαί ἴπι 

τοϊπίεγ ἔἶιει) πιῖφ]ιέ Ίιαυε αδ ππιισ]ν δι α8 ροβεϊῦζε, απιᾷ ἴπι 1ΠΙΠΙΕΤ. 

αξ Πεῖα αξ Ῥοβεἱδῖς, Ίιοιο ἴ]ιο ϱη/παε]ιοπ{ξῖβ θα» δεραγαἰεᾶ /γοπο ἔ]ε 

αἀ]οίπίπα απάγοπϊἑῖΒ, 8ο ἐ]ιαί οοπιπιιπϊσαϊίῖοπ. πιἰρ]ιὲ Όο οιιέ οἱ] αἲ 

απ ἰἴπιε δείωεε 1]επι, αιᾷ ἴ]ιε Τεπιαῖο 8ἶαυαΒ Ἱιερὶ ἵπ δεο]ιδίοτι 

Ίγοπι ἐ]ιε οί]ιογ Ρατίδ ο) ἔ]ιο Ἱοιεο (5 1---δ 6). Τ1ιεΨ ἴ]ιετι ργοσεεᾶεᾶ 

{ο εἰαδείῃῃ έιε υατίοιε αγἰίοίες ο) Ἰιοιιδε]ιοῖᾷ Ῥγορετέη, Γιγπάέμγε, 

ισπ) απιᾶ ιοοπιοπ)8 υαγάγοδεν απᾶ, α[ίενγ Ῥτορετῖή αγταπρίπῃ 
ἐ]ιοπι, ἴο ριυΐ ἔλεπι ἴπι ἐ]ιεῖγ ῷγορεγ Ῥίαςεβ, ἰα]ίπᾷ οατγο ἴο Ίισορ έ]ιοδε 

γεγωϊγεᾷ ΓοΥ ευογ/ἄαν 1ίδε δεραταίο Γγοπι έἔ]ιοξο γεφιιϊγεᾶ Γογ δἰαίε 

οσσαθίοπθ απιἀ ἰ]ιδ 4ἱογε Γον πιοπί]ιῖή οοπδιπιρίίοπ αρατέ Γγοηυ 

ἴλιοδο ἀεείϊπεα Γογ α γεατ (8 ϐ6---δ 8). 
Τ]ιείγ πεαπέ ἰαβ]ν 10αδ ἴο σοπιπαῖέ ἔ]ιο ογάπαγι Πεέσα]ιοπ, Ἰαγᾶετ, 

ὑαλε]ιοιιδε απιᾶ ΩΟΤΥΊΤΟΟΠΙ 1επεἰῖ {ο ἴιο οαγο οἱ ἴ]ια δεγυαπῖς, 
Ῥοϊπίίπᾳ οιξ 10]ιεγο οασ]ι β]ιοι]ά ὃο Ἱερί, πια]είπᾳ ἔ]ιεπι απβιυεγαῦῖε 

1ο απ! 1955 ο ἄαπιασε. Ί]ιει ἰ]απ πιαᾶε α Μἱδὲ οἱ διιο] αδ ατα 

πιοῖ τιδεᾶ επεερὶ οπι ραγἰίσιίαγ οεσαβξίοπ8 απᾶ ἴ]ιεθε {]ιε (αυο ἴπ 

αἸιαγᾷθ ἵο 1ἴ]θ εἰειναγάςβα, {ο ὂε ἀεαῖί οιὲ Ὁψ Ἰιεγ ο]ει τεφιἰγεᾶ 

6 9--8190). 
4 υεϊῖ-φιαϊῇμοᾶ εἰειναγᾶεθθ τωας ἐ]οαῖν Ιαδὲ σᾳΥ6, ΟΠ6 Ίο]ιο 

Ποιά ὂᾳ6 ἐεπιρεταίε, ἐλοιι]ιέΓιαῖ, ἐγιθίισογί] απᾶ οὐἶἰρίπς, απᾶ 

το]ιοπι {]ιε οοιζᾷ {αλα ἵπίο ἐ]εῖν οοπ]ᾶεποςε απιά ἱπερίτε το] 
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εεϊίπβε ο) ἴοψαἴιψ ἰὀιναγᾶς ἐ]ιεπιδεῖυεν απ ιοζέ] α ἄεείγαο {ο Ῥγο- 
πιοίο ἐλε ϱεπεγαῖ Ργοδρετίίψ οἱ {ια Ἰοιβαο, ὃή πια]ίπᾳφ Ίιεγ αα- 

αιαϊπεεᾷ τοἰί]ι αἲὶ 1 60ΊΟΕΥΠ απ α Ρατίπετ ὑπ αἲ ἐ]ιοῖν Ίογ8 

απιά ΦΟΤΤΟΩΒ, απἀ Ἰαείῖψ τοἰ(]ι α ἅἄιιο 8ΕΠΦΕ ο 7δίΐσε ὃγ α]οιοῖπς 

ἐ]ιεῖγ υπ αρρτεοϊαξίοπι ο) 1]ιαί υἰγέμε ἔπ ἰ]ιείγ ἐγεαίπιοπί οἱ 
οίμετε (ξ 11- -δ 18). 

Ῥωΐ 1 ιοαγπεᾶ πι! ΐ/ε, αἀδεᾶ Ι6ε]ιοπιαε]ιιβ, ἐ]ιαί εἶιο πειιθὲ πο 

αἴῖοιυ απ πάμε οοπ]Ἰάεποε ἴπ οι βἰειναγάεθα {ο ἐπίογ/ογο ιοί(]ι 

]ιεῦ οιυπ Ἰιαδίὲ ο) Ρεγεοπαῖ φιρεγίπίεπάσπιος, τοζέ]ιοιὲ τω]ιέο]ι ἐ]ίοι 

σοι]ᾷ πιοί ὂᾳ ειιγθ ο) ογζεν Ὀείπο Περί ρ. 51ο πυιδὶ οοπκἰἄεγ Πεγ- 

δεί α σιαγᾶίαπι οἱ ἴ]ιε ἴαιων, οἰτίοιϊψ ετι]ογοίπᾳ ἐλεῖγ οὔδεγυαπος, 

εἱσπί[ψΐίπφ αρρτουαῖ οἨ ἀἱκαρρτουαϊ, γεωατάϊπᾳ ογ Ῥιωπίκ]ίπῃ, 

αοοογάϊἴπρ ἰο οἰγοιμπιδίαποςδ; ΟΥ αδ ἴ]ιε οοπιπιαπιάεγ οἱ α ϱαγγίδΟΙε, 

10086 Ὀιβίτιεθο 1έ {9 {ο ἱπερεοί Ἰνῖν θεπἰπιεῖ τ]ιοπευσγ Ἱιο ἐ]επ] 

Ότορετ (8 14--8 15). 
1 οαιεοπεᾶᾷ Ίου ἐ]αὶ οἷιε πιιιεὲ ποὺ πιἰπᾶ ἐ]ί επίγα ἐγοιῦῖο 

Τπιροδεᾶ 1{ροπ Ίνα, το]ιῖο]ι τωας Όιὲ πιαξωγαἶ εἶπσοθ 816 18 ΠΙΟΥΟ 

{πίετεκίεᾶ ἴ]ιαπ απ εεγυαπὲ εοω]ᾷ ροδεῖὈἰψ ὖε ἴπι ἔἶιε φεοωγἰέγ οἱ 

Ίιευ Ππιύαπιζ6 ρτοροεγίη (5 106---5 11). 

δ1. 1.1. καὶ τί δή; ΄ν]ιναῖ, ρταγ, πας ἴ]θ τοβα]{ 2), 1 194, 

1Π 40. 2. πώς τι ἐπακούειν, ' {ο ρἶνθ 8ΗΥ Ἰάπᾶ οἳ Ἰερᾶ {ο’, 
ὧν] . 6 168. ἐσπούδαζες διδάσκων, 5ἐμάίοβε 

ἀἰπφοεπίθγφιιε ἄοσεδαν, ' ἐιεᾷ θαγηοβ/]γ {ο {εαε] Ἠος”. 4. τί δέ, 

εἰ µή, σιᾷ (αἴἴιιᾶ), πεί, «ναῦ εἶκδο Ῥαέρ 86ο οἩ τι 91. 

ὑπισχνεῖτο] τηατ]ς {1ο έοηςο, γε] χν ὄ. 6. φανερὰ 
ἦν ἡδομένη] . 5 280 1. 1. ἰσχυρῶς] β6ο π. {ο 1ν 90, χιτ ὄ, 
ΧΙΙ 9. ὥσπερ- -εὑρηκυῖα] (. 5 217 η. ὃ. ἐξ ἁμη- 
χανίας] α {τοαπεπύ πδο οἳ ἐκ {ο ἀεποίθ {πο οἩα Ίρο ἔΤοΟΠ1 ΟΠ6 

οοπᾶ1θίοη {ο αποίµες: Ῥε]οπ κκ 28, Ο7:, 1 4, 28 γελάσαι ἐκ 

τῶν ἔμπροσθεν δακρύων, τα 1, 17 ἐξ ἄφρονος σώφρων γεγένηται, 

ΒορΗ. Οεἆ. Ἡ. 464 τυφλὸς ἐκ δεδορκότος, Τηπο, 1 190 ἐκ μὲν 

εἰρήνης πολεμεῖν, ἐκ δὲ πολέμου πάλω ξυμβῆναι. 7. ᾖπερ, 
φεπιαᾶπιοᾶιπι, τα 66, διατάξαι, 5ο, διρε[ἰεοξῖεηι ἴπ αὲ- 
αἰνιιε, οἳ, τα 24. 

65. 1. 10. τὴν δύναμιν, γαϊίἴοπεπε, οοπιπιοᾶ[ἑαίεπι, οαραοἰἑα- 

ἴεπι (Θ1αχ7), « ἴλθ οδραβΙΠ{γ), αυι 4. 11. ποικίλµασι, ΄ἆθ- 
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οοταθἰοηβ’; αοοοχᾶΐπᾳ {ο Ῥθοκοτ Ολιαγὶεῖεν (Ἐκοιχβίς 1 βο. π9), 

ερίαοοο-ποσ]ς᾽ οἱ. ἐ11θ οοτηῖοθϐ απᾶ τοοῖ, ἩἨθ 6ΟΠΠΡΔΙΘΡ Τ]40. 

Ἐορ. Υπ Ρ. ὅ99 Ἡ ἐν ὁροφῇ ποικίλµατα. 3116 β8Π1Θ {ἠΠίπρ 15 

χηθβηῦ ὮΥ ποικιλίαι Μοτα, ττ 8, 10. 19, οἰκήματα, 'ΤΟΟΠΙΒ’. 

18. πρὸς αὐτὸ τοῦτο ἐσκεμμένα, ΄Ρ]απποᾶ ψη(α ϱ υΙοἨ ἴο υΠ]6 

Αἴπιρ]γ᾽. Οἱ. Χοπ. Ηεῖ]. ττ ὃ, 8 ἐσκεμμένα λέγευ, Τηπο, τα 

43 πάντα ἑἐσκεμμένα ἠτοίμασται, Ώοπη. ο. ΜΙά, Ῥ. ὅτ6 τάχα 

τοίνυν ἐρεῖ ὡς ἐσκεμμένα...πάντα λέγω, Ἐποῦ, Ρ. 1405. οὐδὲ τὰ 

µετρίως ἐσκεμμένα διαµαρτάνεσθαι πέφυκεν. Οἱ. Απϊβζοῦ. 080οΣ. 

τ 6 οἰκίαν δὲ πρὀς τε τὰ κτήµατα ἀποβλέποντα κατασκευαστέον καὶ 

πρὸς ὑγίειαν καὶ πρὸς εὐημερίαν αὐτῶν. λέγω δὲ κτήµατα μέν, οἷον 

καρποῖς καὶ ἐσθῆτι ποία συμφέρει, καὶ τῶν καρπῶν ποία ξηροῖς καὶ 

ποία ὑγροῖο, καὶ τῶν ἄλλων κτημάτων ποία ἐμψύχοις καὶ ποία ἀψύ- 

χοις καὶ δούλοις καὶ ἐλευθέροις καὶ γυναιξὶ καὶ ἀνδράσι καὶ ξένοις καὶ 

ἀστοῖς. καὶ πρὸς εὐημερίαν δὲ καὶ πρὸς ὑγίειαν δεῖ εἶναι εὔπνουν 

μὲν τοῦ θέρους, εὐήλιον δὲ τοῦ χειμῶνος. ἀγγεῖα, ΄16- 
οερίαοἰος᾽, “τοροβ](οτῖθδ’, ση Τ2, 14, ὡς συµφορώ- 

τατα, “85 οοπγεπ]εηέ 35 Ροβ51516 0’, τν 107, Μαᾶν. 5 96. 15. 

ὥστε αὐτὰ ἐκάλει τὰ πρέποντα ἑνὶ ἑκάστῳ, μέ ἔρεαε (5ο. σεῖῖας) 
ϱαδ γεΒ, φιέῦιιβ πα φιαεφιιθ εοπδετυαπᾶἰδ {άοπέεαε εγαπιί, υοζατεπέ 

αἴνο ἐπυίίατεπί, 1.6. σωῖ ἴοοο αιαῖε γετωπι ϱεΊ15δ δοΊ- 

υεπἰτεϊ, Ῥτίπια δρεσίεδ ἀοοεῦαί (Ώτεϊνεπρασ]). 

68. Ἱ. 16. ὁ θάλαμος] ποῦ ἵπ {πο Ἡοπιοσῖο Β6Π5Θ οἳ ’ ΕἴΟΙ6- 
χοοπ1’, α5 Βο]ποϊᾶος έαἷος 18, Ὀπαέ {πο πιαἰτϊπιοπΙα] οΏαπωῦος ”, 

πά]οϊηίης {]ιθ προστάς ΟΥ παστάς, 1.6. ἴλο οροΏ Ἠα]] ἵπ πἩΙοὮ {θ 
µέταυλος ΟΥ µέσαυλος θύρα πας Ρ]ασεᾶ. ἐν ὀχυρῷ, ὑπ ζοοο 
ἐωΐο, πρ. ἐπετίοτε (Βία). Οἷο, αρ. Οοἱαπαθ]]απα χτι 28 2: φιοά 
εασεἰφἰθαῖπιιπι (2) εδὲ εοπείαυε, Ῥτείίοβιδείπια Όαδα εἰ υεδίετι 

ἀεείάεγαί; φιοᾶᾷ ἀεπίφιμε Ἰιογειίπι δίσσιπι αἴφμε ατἰᾶωπι, }γι- 

πιοπ{ία Ἰαθείιγ {άοποαιπι; φιιοᾶ [σίἄιπι, οοπιπιοᾷἰδείπιε υἴπιίπι 

ομδίοά{ξ; φιιοᾷ Όεπο ἠχμβίγε, Γγαφίῖεπι διρεἰζεσέἰίεπι αἰφιιθ εα Φο08- 

τωῖαί ορετα, φας πιεί Ἰιηπϊπίς ἐπαίφεπί. 17. παρεκάλει, 

ἀἄεδίᾶεγαῦαι. 19. τὰ φανά, 'ἴπο πο]]-Πρηίεᾶ Ροτοηβ’. 
δεόµενα---ἐστί] ν 118. 

ι 54. Ἱ. 20, διαιτητήρια κτλ., εοποίαυία, «ἀπε]]πρ τοοβ18 

(αξ. διαίτας Απὶδ6. Ἠδη. 114) {ατηϊκλοᾶ ̓  (ο. Ἠίας, αι Τ67 
οἰκίαν ὑπερβαλλούσῃ δαπάνῃ κεκαλλωπισμένην) 80 38 ἴο Ὀθ 
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οοο] ἵη ΒΗΠΙΠΙΘΣ απᾶ ΒαΠηΣ ἵπ πέος’, Β6θγ.Ἡ, Ο8, Μετα. τα - 
8, 8 Ε,, πΊετο 16 18 ϱαἱᾷ ἐ]ναῖ α. Ἠοτςο οπσ]Ώό {ο Ὦθ οοπβἰγαοἰθᾶ βο 
38 {ο Ῥο ἡδίστη τε ἐνδιαιτᾶσθαι καὶ χρησιµωτάτη, αηᾶ θέρους μὲν 

ψυχεινή, χειμῶνος δὲ ἀλεεινή. 21. ἐπεδείκννον] ποίῖορ - 
Όλα θηςο: “1 Ποποᾶ Ίου οηπθ α[ἴθτ αποί]μογ”, Ῥο]ουν 1. 98 18 1 - 

ἐπέδειξα. 34, ἀναπέπταται] Ῥετῖ. Ρ885. Ίχοτη ἀναπετάν. - 

νυµι, “168 οραπ”, /14006᾽. Βεθ Ἰηᾶες απᾶ π, ον Ῥ]πέαχοϊ 

Τῃεπι, ντι 2 Ἱ. Ἵ, απᾶ αἄᾶ {ο {ο Ῥ8βββροβ ἔ]ατο αποὐθᾶ 

Χεη. ΒΥΙΙΡΟΒ. Υ ϐ ἀναπέπτανται µυκτῆρες, ἆθ το 6ᾳ. 1 10. - 

μυκτῆρες οἱ ἀναπεπταμένοι ){ τοῖς συμπεπτωκόσιξ-απριιοῖρ. 

εὔδηλον] Ίθτο αβεᾶ ἵπ {1θ Ίτα ρθχβοπα] οοηβἰτποΒίοἩ, 4Ώοτθ ντι 

1. 66 ἵπ {ο Ῥογβοπα]. 2ὔ. τοῦ δὲ θέρους εὔσκιος] ΤΗΙβ 15 
εχρ]α]πεᾶ Ὦγ Μετα. τα 8, 9 ἐν ταῖς πρὸς µεσημβρίαν βλεπούσαις 

οἰκίαις τοῦ μὲν χειμῶνος ὁ ἥλιος εἰς τὰς παστάδας ὑπολάμπει, τοῦ 

δὲ θέρους ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν καὶ τῶν στεγῶν πορευόµενος σκιὰν 

παρέχει, απᾶ {]ογαίοτθ Βοοχαίοῦ οοπ{ΙΠΊΘΒ οἰκοδομεῖν δεῖ ὑψη- 
λότερα μὲν τὰ πρὸς µεσημβρίαν, ἵνα ὁ Χχειμερινὸς ἥλιο μὴ 

ἀποκλείηται, χθαµαλώτερα δὲ τὰ πρὸς ἄρκτον, ἵνα οἱ ψυχροὶ μὴ 

ἐμπίπτωσιν ἄνεμοι. ὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν, ὅποι πάσας ὥρας αὐτός 
τε ἂν ἥδιστα καταφεύγοι καὶ τὰ ὄντα ἀσφαλέστατα τιθοῖτο, αὕτη ἂν 

εἰκότως ἡδίστη τε καὶ καλλίστη οἴκησις εἴη' γραφαὶ δὲ καὶ ποικιλίαι 

πλείονας εὐφροσύνας ἀποστεροῦσιν ἢ παρέχουσι. 

6 δ. 1.26. θύρᾳ βαλανωτῇ, «{αβίθηθοᾶ ντ] Ῥας απᾶ Ῥο]ἱ ). 
ΤΗ µέσαυλος, ΟΥ µέταυλος, θύρα, Ψ85 ἴ]ιο ἄοοτ οοππθοΒῖηῃ {]θ 

ΠΠΘΠ᾽5 θπᾶ ποπιεη’5 αρατίτιεη{ς (Ῥουίκος ΟἸαγίοῖες Ἐκοιχαιβ 1 
βο. 11) πγἨῖο]ι γγας Γαδίεπιε πηἃ 8 βάλανος ΟΥ «Ῥο]θ-ρῖη”, Τμ. 

Φοβθµῖμ. ΤΠϊ8 Ῥο]ί-ρῖη Ῥραςδεᾷ {μτοασα α Ἰοἷθ ἵπ ἐλο ποοᾶσπ 

Ῥαχ (μόχλος) Ίο] γγας Ῥαῦ 8οχοβς {πο 1πβῖᾶθ οἳ ἐθ ἄοοτ απᾶᾷ 

νοπῦ Ἰπίο α Ἰοῖθ (βαλανοδόκη) ἵπ ἴπο ἄοοτ-ροβί, 5ο ἴλαῦ {ο 

μόχλος οοπ]ᾶ πού Ῥο βϊττεᾶ {111 ἐἶιο ρῖπ σας ἴακοη οτ{ Ὦγ πηθ8ΊΒ 

οἳ 8 Ἠοο]ς (βαλανάγρα), Ατὶςυ. Ὑαερ. 200. 37. ὡρισμένην 
(ὁρίξειν), δεραταίαπι. Τὸ κεχωρίσθαι ἄνδρας γυναικών 88 8Ώ- 

οβύαρΗα]ιαᾶ ρτ]ηοῖρ]θ απιοηρ ἴπο ἄτοεῖ]ς (Ἠοτοᾶ. Υ 18). ἵνα 

µήτε ἐκφέρηται κτλ.] Ῥεοααβο {πο τα]παῦ]θς Ἴετο Ἱκορί ἵη {πο 
Ψοπιθη”5 αρατίπηθηίζϐ,. Όπ {πο πιοοᾶ β9θ α. δ216, 9. 29. 

αγευ τῆς ἡμετέρας γνώμης ΤΙΑΥ ΊΘ8Π αἴίπαχ ποδίε ἐπθοῖῖ ΟΥ 
ποὺΐο ἑπυῖείο, «πηλού οασς Κποπ]θᾶσο᾽ ος 'πΙέποαύ οἳτ οοἩ- 
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βοηί᾽;: οἳ. Απαῦ. 1 8, 19 ἄνευ τῆς Κύρου γνώμης καὶ µένειν 

καὶ ἀπιέναι, Ἠε]]. νι ὄ, 4 ἡγοῦντο, εἰ τοῦτο ἄνευ τῆς σφετέρας 

γνώμης ἔσοιτο, χαλεπὸν ἔσεσθαι. 80. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, 

Φίεγώπιφιε, τα 86, αι 120. 81. συζυγέντες] οἳ. τα 159. 
᾿ εὐπορώτεροι, πιαίογεπι Γαοιμλίαῖεπι Ἰιαδεπί (Θὔαχἆ), 'Ἠ8υθ Ἠιοτθ 

-; ορροσθιιπΙ(γ’, ΟΥ Ῥ6ιΏΒΡΒ 81θ ΠΙΟΤΘ Το8ᾷΥ 0. 

86. Ἱ. 99. ἐπεὶ διήλθοµεν, σιίπι ροτ]ιβίγαβδεπιις. 98. 
οὕτω δή, {πι ἄεπιωπι, ' ἴποη απᾶ ποῦ 1 ἐπαπ᾽. ΟΕ. Ῥεϊοπ χι 
49, κχι 41. κατὰ φυλὰς διεκρίνοµεν, 6 βεῦ αροτί οἶαβ- 
βἰγιηρ)᾽. Οἴσστο αραᾶ Οοἶστι. σαρ. ὃ 8 1: Ῥταεραταϊίε ἰᾷοπείδ 
Ιοεἱς ἐπδίγιπιεπίέιιπι εἰ διρεϊτεο(ἶῖοπι ἀῑεἰγίῦιογε οοερῖπιιδ: ας Ῥτί- 

Άπιπι εα δεογευϊπιιδ, φιῖῦιι αἆ τεδ ἀῑυίπας ιζΐ 5οἴεπιιδ, Ῥοδίεα 

πιιπᾶιπι πιιἱεύγεπι, φιά αἆ ἀἱοε Γεδίοῦ οοπιραταϊιτγ, ἀείϊπᾶς αἄ 

Ὀεῖία υγίζεπι, {ΐέεπι ἀἄἱεγιιπι βοἰζεπιπίιπι ογπαίιπι, πθο πιῖπις σαῖ- 

οεαπιεπία τίφια δεπιῖ οοπυεπἰεπίϊία, ᾖιπι ἶαπι 8εΟΤΕΙΠΙ ατπια 

ας ἐεῖα εεροπεδαπέιγ οἳ ἴπι αἴίετα Ῥαγίε {πδίγιπιεπία, φϊῦιιδ αἆ 

Ἰαπίβοία ἐπί. ἘῬιαίατολ ἆφ οπτιοβ]αῦθ Ῥ. 6156 Ε τείοχ5 ἴο 
{5 Ῥαββασθ: ὡς γὰρ Ξενοφῶν λέγει τοῖς οἰκονομικοῖς ἴδιον 

εἶναι τῶν ἀμφὶ θυσἰαν σκευῶν, ἴδιον τῶν ἀμφὶ δεῖπνα τόπον, ἀλλα- 

χοῦ κεῖσθαι τὰ γεωργικά, χωρὶς τὰ πρὸς πόλεμον, οὕτω σοι τὰ µέν 

ἐστιν ἀπὸ φθόνου κακὰ κείµενα, τὰ δ) ἀπὸ ἑπλοτυπίας, τὰ δ᾽ ἀπὸ 

δειλίας, τὰ δ) ἀπὸ µικρολογία». 84. ἠρχόμεθα πρῶτον] Ο7:. 
πα ὅ, ὅ ἐπεὶ δὲ ἠρέθη τάχιστα, ἤρχετο μὲν πρῶτον ἀπὸ θεῶν. 

ἀθροίζοντες, οοἴζέρφεπιίοἈ, ι11ι0 ἔπι οσο Ῥοπεπίες, οἳ. κκ 50. 96. 
εἰς ἑορτάς, ΄ {ος {εεάναις’, ν 4. διῃροῦμεν, δἐΡοπεδαπιια, 
οἳ. στ 119. 87. στρώματα, !Ῥεάᾶιηρ), ντ 121. 

δπ. Ἱ. 99. ὅπλων, :ΑΤΠΙΟΠΓ”. 41. σιτοποιικῶν, ’{οχ 
Ῥτοαᾶ-πιακίης’, Οὐτ. νι 2, δΙ. 45. ἄλλη ἀμφὶ µάκτρας] 
ο)Προα]]γ ἔος τῶν ἀμφὶ µάκτρας, “Αποίΐμες (οἳ {πος) Γος 

Κπραᾶϊῖησ Ὀτεαᾶ). Οἷο, αρ. Οο]πτη.: γΡοδὲ φμΐθι αἲ οἴδιωι 
οοπιραταπᾶιιπι υαθίς ιμΐ εοἶεπί, οοπεϊιεύαπέμγ; {πᾶε φιιαε αἆ 

Ἰαυαίοπεπι, 4ιαε αἆ επογπαθίοπεπι, φμαε αἆ πιεπδαπι φιοξάίαπαπι 

᾽αἰπιιο εριαίίοπεπι ρετγίϊπεπέ, επροπεὐαπξι. 45. διεχωρίσα- 
μεν, ΄ πο ἀῑνιᾶςθά 1π{ο ἔπτο βοσζςδ’, Υπ Τ2. 44. τὰ θοινατικά, 

.λοβο πα]{θᾶ ἔος {οβἴα] οοἙβΡΙΟΠ5 ). 

68. 1.44. χωρὶς-- ἀφείλομεν, ΄ πο δεύ αρατί’. Τῃετο ἶδα 
οπτίοτ5 παϊρἰταπβ]αΜίοι οἳ {5 Ῥᾶβεαρε Ὁγ Οἱο, 8Ρ. Οοἱαπιε]]απα 
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1. ο.: Ῥοβίεα εα {ΐθ, φιἶῦιι φιιοἑἰᾶΐαε ἵπιαν, σαιοᾶ πιεηδίγιτιο 

εδδεί,! δεροδιΐπιιθ, αππιπι φιοφιε ἴπ ἅιμας ραγίες ἀῑυἰφίπιις : 

Ίιαπι αἷο πιῖπιι Γαἰλὲέ, φιΐ οί έιι Γιζιιγιις αἳέ. 45. δίχα κατέ- 
θεμεν «8η ΟΠΊΥ ΊΙΘΔΏ δοογείπι γεροδιίπιιφ πι Γάτος δι, ’ νθ 

βἰοτθᾶ {πι α, 5εραχαίο Ρ]αςθ’, χυνι 79. τὰ εἰς ἐνιαντὸν ἀπολελο- 
γισμένα, φιιαε γεῖ Γαπιγίαγίδ γαέΐοπε φιιὐᾶιιοία ἔπι απππι ἀεεεἰπαία 
εωπέ, «1οβθ οβτηα{εᾷ {ο ]αβύ {οΥ α γθαΓ”. ΑΠ. λανθάνει, 56, 

ἡμᾶς, ΟΥ Ώ1ΟΥΘ ΡΕΠΘΤΑΙΙΥ ο Ῥθ6γβοη εοποθτηοᾶ, ὅπως πρὸς 

τὸ τέλος ἐκβήσεται, πού φιζ επίέιις Γαέγις εἱὲ, 85 01ο, ἰταπβ]αίθς, 
Ῥαῦ, α5 θαπεχ τεηᾷθτβ 1ΐ, φιοιµδφιο εἰπέ κι[]οοίιγαε. πρὸς τὸ 

τέλος, Β9. αππῖ. 49. χώρας] αὔονθ τα 22, να 117. 
διηνέγκοµεν, Ίο ἐῑῖιιο ἀἱεροδιίπιι». Β99 Οτ]άσα] ΝοίθΒ. 

) 69. Ἱ. 61. οἷον, «οι οκαπιρ]θ’, 1 88. σιτοποιικοῖς] 

Οἱο, αρ. Οοἶαπι. χιτ ο. 8 6 2-4 ἰπαηθ]αίος {6 Ῥαβδάρο ἔἨτβ: 

Ίιαεο ΤῬοβίπιαπι οπιπία κεογευϊπιιδ, ἴπιπι 81Ο Φιιαεφιια ἴοσο ἀἱθ- 

Φοβιΐπαιδ; ἀεϊπᾶς, φιϊθι φιοἑᾶίε κετυιῖέ ζιπιέων, φιαο αἆ 

Ἰαπίῇβεία, φμαθ αᾱ αἰδαγία σογιεπᾶα εἰ οοπι]αίοπιᾶα ρετέϊπεπί, Ίαες 

{ραῖς, φαΐ 18 τιῖ 5οἶεπί, ἰγαᾶδιαίπιις εἰ, αὈί ἑϱα Ῥοποετεπί, ἄεπιοτι- 

αἰγαυίπιις, εἰ, τιὲ εαἴυα εβδεπῖ, Ῥγαεσορίπιι. ἈΒομποϊᾶςς οο0πΙ- 

Ῥ8168 Ατὶςζ. Όθοοῃ. 1 ϐ ἐν μὲν οὖν ταῖς μικραῖς κτήσεσιν ὁ 

᾿Αττικὸς τρόπος τῆς διαθέσεως τῶν ἐπικαρπιῶν χρήσιμος ἐν δὲ 
ταῖς µεγάλαις, διαµερισθέντων καὶ τών πρὸς ἐνιαυτὸν καὶ τῶν 

κατὰ μῆνα δαπανωµένων. ὁμοίως δὲ καὶ περὶ σκευῶν χρήσεως τών 

καθ’ ἡμέραν καὶ τῶν ὀλιγάκι», ταῦτα παραδοτέον τοῖς ἐφεστῶσω. 

δρ. εἴ τι, «πΠαΤΕΤΘΓ᾽, 1 49. τοιοῦτον] ἄ. 6 87 ποίθ. 

6δ. αὐτοῖς] Ιπΐεηβίτο, δ4. σᾶ] τι 16, ντ θ4 η, 

610. Ἱ. ὄθ. διὰ χρόνον, εαὐϊπᾶς, γαγο, : οὖ Ἰπίενα]ς’, «οοςᾶ- 

βἴοπα]]γ’. Ογποροεῦ. ν ὃ οἱ ὄμβροι οἱ γιγνόμενοι διὰ χρόνου. 
1 οπηποῦ αρτοῬ σι Βέασσ’5 οὈβοχγαβίοπ {ἐλαῦ {ο Ῥηταςο τηῖρ]Ώ6 
46ο ΤΙΘΑἨ «ιιαε ἰεπιροτίδ γαϊίο ροδέι]αί. Όϊοστο Ἱ. ο,: Θωίΐδις 

αιίεπι αἆ ἄῑεν Γεβίο εἰ αἆ Ἱιοβρῖέιπι αἄνεπίιιπι ιἐἴπιιγ εἰ αἄ φιαε- 

ἄαπι γαγα πιοφοίΐία, Ίιαεο τοπιο ἐγαδίαίπιι εἰ ἴοσα οπιπῖιπι ἆε- 

πιοπδἰγαυϊπιιθ εἰ οπιπία αππιπιεγαυϊπαιδ αἴφιιο αππιιπιεγαίΐα ἐρδί 
επφογ{ρείπιις, εἴπιιιε αἀπιοπιίπιιδ αΐ, αιοᾶσμπιφμε οριι εβθεῖ, 

εοἶγεί υπᾶο ἄαγεὶί; εἰ πιοπιϊπίεεὲ αἴφιε απποίἰαγεῖί, φωϊᾶ εἲ 
φιαπᾶο εἰ οωΐ ἀεᾶίδοεί, εἰ, ομπο τεσερἰφεεῖ, ιὲ φιάφιμε 8ο Ίοσο 

γεροπετεῖ. ταῦτα δέ] Ὢ/Πεπ ἴἶπο ορροβϊοη ἀοποίεᾶ 
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Ὦγ µέν απᾶ δέ Ἰΐας ἵπ 8 το]αίϊνο βοπίθησθ, απᾶ {ο {]ῖς α ἄθπιοη» 

αἰταίῖγο τοίογθηοθ 15 αηποχθᾶ ὃς--- οὗτος, µέν απᾶ δέ οἵ 9π6 οἳ 
ἔλθτα 16 οίίεη Ῥαέ ἐπίορ, Ητβί νη(Ἡ {πο το]αίῖνο, {πει πο] {1ο 

ἀθπιοηβίταίΙνθ, 8696 Ῥπίίπιαπη Ἐχοιτβ, οη Ὠοπιοβίμ. ΜΙᾶ. Ρ. 
129, απᾶ πιγ π. οη Ἠ[ετ. 662, απᾶ οἳ, τν 61. 6δ. γρα- 

ψάµενοι ἕκαστα, “α[ίετ τιακῖησ απ οπ{σγ ΟΥ 156 οἳ θςἩ’, ΔΑροβ. 
1 18 τοὺς λαφυροπώλας ἐκέλευσε γραφομένους, ὁπόσου τι πρίαιντο, 

προϊεσθαι τὰ χρήματα. 60, ἀπολαμβάνουσαν, ΄ Ηθη 16- 
ορίνίηρ ἔλεπι Ῥασ]ς”. 61. ὄθενπερ, “{ο {πο εχαοῦ Ῥ]αος 
ἔτοπα πΠϊοἩ ; ἐἶο απἰθοοθᾶεη6 15 οπιϊδεᾶ, 85 18 πραα] ναι 

τε]αῖνο αἄγοετος οἳ ρ]αςο. 

611. 1.61. τὴν ταµίαν] 0Ἴοοτο αρ. Οοἱαπιε]], αττ ο, 1 5 ὃ 
ἐπ Ῥγίπιϊς σοπεἰζεγαπᾶιπι εγῖ, απι α υἴπο, αὖ οδοί, α διιρεγεἑζἱοπῖ- 

Ό8, α 8ΟΠΙΠΟ, α υἴγία τεπιοἑἰβδίπια αἳέ, εἳ ιιέ ογα εαπι ειδεαί, φιιᾷ 

πιπιζπίθδε, «αι ἐπ Ροβίεγιιπι Ῥγοδρίοεγε ἀεθεαί---εὶ ἑαπι πιαῖιιπε 

υἱίαγε, φιιαπι γαεπιΐιπι γεσίο Γαοἰογιπι 6ΏΕΤαΤ6. 08. ἐγ- 
κρατεστάτη Ὑαστρός] Ογτορ. τ Ἡ 8. 66. παρ) 
ἡμῶν, 1.9. Ιπάϊτεοί]Υ ποβίγο ἔπδει, θπᾶ 5ο ἀῑβετοπῦ ἴχοπι ὑφ᾽ 

ἡμών, ὙΝΠΙΟἩ ππου]ᾶ Ἱπιρ]ψ 8 ἀἄῑτεςοῦ 8σθπΠοΥ. 67. σκοπεῖν, 
1.6. τὸ σκοπ εν ϱοτοτπθᾷᾶ ὮΥ ἔχει, οἳ. σι 196, 141, αν 1, 9. 

ὅπως ἀντιτιμήσεται] τα Τ1, τν Τθ, ντι Τ4. 

614. Ἱ. 08. εὐνοϊκῶς ἔχειν] Βεο Τηᾷεχ ϐ, τ. ἔχειν. ϱ0. 
ὅτ) εὐφραινοίμεθα] . 5 258. τῶν εὐφροσυνῶν] ἄ. 8 170. 
1: οἩη ἴηθ προ οἳ ἐπο ποχᾷ 1{βε]ξ 5οθ ΠΙΥ π. {ο Ἠ[θυ, στ 4. 

πο, εἴ τι λυπηρὸν εἴη, ες ταῦτα παρακαλοῦντες, ὑπ δοοἱεἰαίεπε 
ἐγὶεζέίας αζνοσαπίεν. ΟΙ. Χθηπ. ΒΥΠΙΡ. 1Υ 60 ὅταν τι ἀγαθὸν 

ἔχωσι, παρακαλοῦσἰ µε ἐπὶ ταῦτα, Ῥε]ου ντ 199.. .1, 
τὸ προθυμεῖσθαι--ἐπαιδεύομεν αὐτήν] . δ 164. συναύξειν] 
πι 83, νῃ 95. τ2. ἐπιγιγνώσκειν, 600/ΊΟΒΟΟΤΟ (γεβ εἰ ταϊίοπεδ 

ποδίγας), "ο Ὦθ 8ο παϊη{θᾷ νη(] οἳχ ϱΟΠΟΘΤΩΒ)5 νΙΠ 1, π8. 

τῆς εὐπραγίας µεταδιδόντες] Ρχοῦαβ]γ Ὦγ ἴπο αἀά[μοι οἳ Επηα]] 
Ἰαχπτῖθς, 85 {που στου’ τῖοηοχ {Πετηβε]γαοβ. Οἱ, κιαςθ. Ο. Ἡ. 

618. 1. Τ4. αὐτῇ ἐνεποιοῦμεν] α. 8 187, αν 1. 2. τι- 

µιωτέρους τιθέντες] Τοπῖο εκρτοβδίοπ ἔοτ διὰ πλείονος τιμῆς 
ἄγοντες, Ῥίιγί αεκϊπιαπίε, Όῖιδ Ἰιοπογί ἐτίθιοπίος, "Ὦγ 
πηθ]ῖπρ {παπα πἹοτθ Ἠοπουτοά . ΟΕ, τι 254. τθ. πλου- 
σιώτερον καὶ ἐλευθεριώτερον βιοτεύοντας, /΄Ηνίηρ ἵη ρτεαίες 
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Ἰαχαπγ απᾶ Βἰγ]θ’. ΟΕ. Μοπι, 1 6, 8 χρήµατα--κεκτημένους 
ἐλευθεριώτερόν τε καὶ ἥδιον ποιεῖ ἕῆν. ΤΤ. καὶ αὐτὴν δὲ ἐν 
ταύτῃ τῇ χώρᾳ κατετάττοµεν, αίφιιὲ εαπι ἵρεαπι εἰίαπι ἐπ Ίου 
1οσο (ἴιβίογιωπι) Ῥοπεδαπιις, Ἡ. Θ. ἑα ἴπι οοπάἰΜίοπο ιὲ ροβ8εὲ ερῖετ- 
αἰᾶε εἰ Ιἱεγαϊίίεν, ιὲ ]ιοπιῖπιες Ἰιοπεδίίοτεε, υίυεγε (ΒταϊίοπΌασ]). 
Οἵεσς {α]κθ 16 ἴο,πιεαπ νο Ιηδία]]οᾶ Ίος ἵπ {ἐΙβ Ρροβἶομ ). 
χώρα ἵ5 οαπᾶ ση] {πο 6απ1θ παθαπίηᾳ ἵπ Απαῦ. ν ϐ6, 15 ἐν 
ἀνδραπόδων χώρᾳ 'ἵη {ο Ῥοβῖθίοι οἳ βἶατεῬ”, ΥΤ, 28 ἐν οὐδεμίᾳ 
χώρᾳ ἔσονται, ΟΥτ. Ἡ 1, 18 ἐν µισθοφόρου χώρᾳ εἶναι. 

δ14. Ι.Τ8. ἐπὶ τούτοις πᾶσιν, ΄αἲίον αἲ] {πῖβδ), «Ῥοβῖᾶσς 
49 α]] Οἱ’, 80.. ὄφελος, Ρο. ἐστίν. 81. διαµένῃ, 

ἀμγεῖ, “ΑἹοπ]ᾶ Ἰαςῇ”, . 6 917 ποίο 1. 84. νομοφύ- 

λακας, “σιατάίαπς οἳ ἴπο Ιαπ), οβῇρθιβ αρροϊηίοᾶ {ο παίο]ι 
ού6Σ {19 Ίωπ5 απᾶ {Παῖτ οΏβοτναπορῬ αὖ Βραχία απᾶ οἱβαν]οτο, 
11ο 41ο ππεποπεᾶ Ὦγ Ῥ]αΐο ἆο Ίερς. νι Ῥ. Τῶ5ὅ Α, Ρ. ΤΤθ σ, 

απηᾶ Ατριοί]ο Ῥο]. τα ο. 8 οχἰτ. Ῥ. 1928, ντ 14 Ρ. 1208, πωεή- 

Ποπ 15 85 η ἸηβΗ(πᾶοη οἳ απ ατὶβίοοτα σα] οἸατασίεν, 16 1 

ἀοαῬίθοᾶ π]είἨεχ {ποιο πθγθ ΑΠΥ βαοἩ οΏῇσθιβ αἱ ΑίΠοης: αὖ 

8Η ταῖς, 1 {παγ οχ]εζοᾶ, ἴμαγ πιαςί Ἀαγο Ώθου απ Ιπ{θτίοτ οτᾶθτ 

οἳ ἑαποζιοπαχσίθΒβ, ὪΠοβθ Ῥαβίποςς 16 πγας 0ο θερ οτᾶοτ Ίπ {πα 

Ῥαρ]ο 8ββεπιΏ]θ8. Ἀθ6ο Ἠθιπιαπη, Ῥοϊεῖσαϊ Απιηιιειος, δ 199 

ποῖθ 16. Οἴοετο αρ. Οοἶαπι, απο. ὃ δ 10 βα. Ῥοδίγεπιο Πΐ8 τεῦιις 

οπιπῖῦιι σοπδἡιέῖ8, ππῖ]ῖ Ίιαπο ατοιίγογ ἀἰείγίνιξίοπεπι ΥοΓιΐιι- 

ταπι, πϊκϊ, αἱ ἑαπι ἀἰωί, υἱ11ίοιι δαερίιι εἳ αἰἰφιαπᾶο ἑαπιεπ ἄοπιὶ- 

πιις αιιὲ πιαίτοπα σοπδἰᾶεταυεττἰ απἰπιαᾶυετίετίίφιι6, τι ογάϊπαξϊο 

ἑπαλἑωία οοπδεγυείαγ. Οιοᾷ εἰίαπι ἴπ Όεπε πιοταῖῖ οἴυαίύιιε 

Φ6ΠΙΡΕΥ εδὶ οὐδεγναίιπι; φιατιπι Ῥγίπιοτίῦις αἰφιο ορἰπιαϊῦιιδ 

πιοπι φαἲξῖς υἱδιπι εδὶ Όοπας ἴεον Ἰιαῦστε, πἰδί ομδιοᾶες εατιπι αἰλί- 

σεπἰἰβδίπιοβ σἴυεν ογοαβδεπὲ, φιιος ἀγαεεῖ νομοφύλακας αρρεῖίαπ. 

Πογιπι εγαὶ ο[ιοΐιιπι, 605, αφ μῖ Ιεφίῦιι ραγεγεπὲ, Ἰαιάϊῦιι ργοβεφιῖ 

πιεο ποῖπιις ]ιοπιοτίῦιβ: 605 αιιέεπε, φιά ιο ρατετεπῖ, οεπια πιωζίατε. 

Οοπιρ. 815ο Οἱο. ἄο Ί6ρς. τι ο. 20 δ 46 Ιεφιιπι οιβοᾶίαπι πιῖῖαπι 

λαῦεπιιθ. Τίαπιε εαε ἴεσεΒ φιπῖ, φας αρρατίίοτες ποδὶτέ υοζωπὲ: 

α Ιογαγτίς Ῥεἰίπιις, ριὐ]ίοίς Πἱεέεγίς οοπδἰφπαίαπι πιεπιοτίαπι υιιὸ- 

Ιΐσαπι πιιϊῖαπι Ἰιαῦεπιι. ἄγαεοὶ Ίιοο ἀῑλίφοπίϊΐις (5ο. Ἰπβίϊζπο- 

ταηϐ), αριᾶ 4108 νομοφύλακες ογεαπῖιτ, πεο εἶ βοἵωπι ΜΜεγαξ---- 

παπι ἰᾷ φιάεπι εἰίαπι αριιά πιαίογεδ ποδίτο εγαΐ---, δεᾶᾷ εἰίαπι 

ο πο πἜ 
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Ταεία Ἱιοπιίπιπι οὐδεγυαδαπὲ αἂ Ἰείοκφιο τευοραῦδαπί, αηᾶ Τθ 

χθοοπιπιεπᾶς {αί {λμῖς οίῆορ ϱ]οπ]ά ο ϱἴτεη {ο ο οΘΠΒΟΣΒ. 

προσαιροῦνται, {πδιρετ ογεαπὲ, 'ἴλεγ 9 οοβθ Ώθβίᾶθς’. πρός 
Φγαείετεα, “πι αἀδΙμοπ”,  ὑἹλετείο”, ἵ5 ἴπο οηΙΥ Ῥτεροβί{ῖοἨ {λαί 

15 πβοᾶ, 45 4η αἄγετρ, ψηζποτί 155 οα5θ 1ηπ ΑῑΙο 056, ΠΙΟΒΙΙΥ 1π 

πρὸς δέ, προσέτι, πρὸς δ) ἔτι, 86ο καὶ πρὀς, πρὸς δὲ καί, καὶ πρός 
Ύε, πᾶ 5οΠΙΘΙΙΤΙΘΒ αὖ {ιο επᾶ οἳ {πο 5οπίθηςθ. 

ξ 16. Ἱ. 89. ὀρούραρχος, 'οοπιππαπάαπύ οἳ α ΓοσίτθςΒ’, ΙΥ 
88. 90. Φφυλακάς] 566 4ὔοτθ 1ν 46. ἐξετάζει, «τονΙοιυνς’, 
ΙπερεςίΒ’. δοκιµάζειν εἰ, ΄ἰο ἔτγ ψ]οί]ετ᾽ (. 8 285, 4), 
Ῥεύίας ἔ]λαπ «{ο βἱρηϊεγ Ἠἱ5 αρρτοτα] 1, 91. ὥσπερ ἡ βονλή 
κτλ.] ἨϊρρατοἩ. 1 18 τούς γε μὴν ὄντας ἱππέας ἡ βουλὴ ἄν µοι δοκεῖ 

προειποῖσα ὡς τὸ λοιπὸν δεήσει διπλάσια ἱππάζεσθαι καὶ ὡς τὸν μὴ 

δυνάµενον ἵππον ἀκολουθεῖν ἀποδοκιμάσει ἐπιτεῖναι ἂν τρέφειν τε 

ἄμεινον καὶ ἐπιμελεῖσθαι μᾶλλον τῶν ἵππων. καὶ τοὺς βιαίους δ᾽ ἵπ- 

πους ἀγαθόν µοι δοκεῖ εἶναι προρρηθῆναι ὅτι ἀποδοκιμασθήσονται" 

αὕτη γὰρ ἡ ἀπειλὴ πωλεῖν ἂν τοὺς τοιούτους μᾶλλον παρορµήσειε καὶ 

ἱππωνεῖν σωφρονέστερον, 1.6. “85 {0χ ἴοβο πἨο 819 1Π ἴλο οὔταΙτΥ 
ΏοΥ;, {16 βοπα{ο ποτ]ᾶ, 1 ἐμϊπ]ς, Ιποῖίο ἴοατη 6ο Κκεερ ἐμαῖτ Ώοιβθς 

Ῥεύέογ απᾶ ρῖνο πιοχθ Ἠεθᾶ {ο ποσα, 1{ ου ποιο {ο ρἱνο ποῖῖος 

Ελπαῦ Ἠοχβθ εχεχοῖδο γη] Ῥο ἀοαῬ]θᾶ, απᾶ ἐπαί ου σ]] τε]εοί 
Ἠοχβθβ {παῦ οαπποί Κθερ ραςθ ψζ] {πο οἴμοιβ. 14 β66Π15 {ο πιθ 

815δο {λπαῦ 16 ποτ]ᾶ ο α ροοᾶ {πῖπᾳ {ο ρνο ποίῖορ ἴλαί τοβίῖγο 

Ἡοιβθς π]] Ὦο τε]οσίοᾶ: Γοτ ϱποὮ α {τοαίῦ πγοπ]ᾶ ςπια]αίθ {πα 

ΟΨΏΘΥΒ οἳ Απο] Ἠοχβθβ {ο ϱα]] {παπι απἆ Ῥατεβμαςθ οἴποις ση] 

στεαίθχ Ιπᾷσπηση{). 93. ἀπὸ τῆς παρούσης δυνάµεως, 0ο 
Γαειϊίαιίῦις, 'αοοοτᾶίηρ {ο ες οχἰκήησ ππεαης’. ΟΕ, τ 6, τι 

ὅδ, Ἠϊετο κι 761. 94. τούτων, Α0, τοῦ λοιδορεῖν καὶ 

κολάζειν, υἰζιρεγίο Ῥοεπαφιιο ἀἱφπιπι. 

6 16. Ἱ. 96. πρὸς τούτοις, “ἵπ αἀά1ίοη {ο {Πῖβ᾽, 1 46. 
οὐκ ἂν ἄχθοιτο δικαίως, εἰ...προστάττω, ΄5Ί6 που]ᾶ πού ἆο τὶρ]ό 

{ο {οε] ἀἱςρ]οαροᾶ αἲ παγ Ἱπαροβίηρ οη Ἠςδχ 11919 ἐτοπρ]θ’. ΟἨ ἴ]ια 

περ οἳ εἰ Τοχ ὅτι α[νοι α γοτὮ οχρτοβεῖνο οἱ ΙπᾶᾷἱσπαἴΙοη 898 

.5228, Μ. Τ. 6 66. 99. τοσοῦτον ὅσον, ἰαπίιπι φιιαπέτιπι, 

έοη]γ 5ο {8σ α5᾽, «πο Σατίπου ἔπαπ᾽, Οἷ9, ἆθ ο, 1 6 11 1. 18. 

θεραπεύειν͵ οιιγαΤε, ’ἴο Κεερ ἵπ οτε”. 100. οὐδενὶ αὐτῶν] 
ἀερεπάεπί οῃ χρῆσθαι. 101. μὴ δῷ,βο. χρῆσθαι 109. ὅτι 
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ἂν βούληται ἑκάστῳ χρῆσθαι, ἑέα ιὲ αἆ φιιοᾷσιππᾳτιο υεῖῖῖ τια- 

φμαφιε τε αἰαϊιν (Κοτεῖ). 

6 απ. Ἱ. 104. βλάβη, 5ο. ἐστί, “Νο βαβαϊπς πηοβί 

ἄαπιαρο ὮΥ ἐῑιαῖχ ἀθρίταοδίομ”, µάλιστα προσήκουσαν ἀπέ- 

φαινον, /Βιογοᾶ Ίος ἐ]λαί 16 πιοδί Ῥτοροχ]γ Ῥε]οπρς”, α. 5 280. 

618. Ἱ. 107. ἡ γυνή πώς σοι ὑπήκουε; ΄π85 7οὮχ νᾖο 1 

αΠΥ ἄθρτοο ον οῬεγίηρ σοι” τ 1, στ 2, ΥΠ 10, κνθ, ΤΠο ο]ᾶ 

τοβᾶῖηρ πγαβ πῶς, “ο 8 γουσ π]ζο ἀἱβροβθᾶ {ο οοπιρΙγ σα 

γους ψ]β]θβΏ) 108. τί δὲ εἰ µἠή...γε] αὔοτο 1. 4, 1. 10 οἩ 

νπ]ο]ι 586 ο. Ἡ. 109. εἰ οἰοίμην χαλεπὰ ἐπιτάττειν, “1 1 

4-4 Ἰηποῖοᾶ ἐλιαί 1 πας εοὐῖηςρ Ὠθς ἃ ἀἰδαρτοθαδ]ο {αβ]ς”. 1. 

χαλεπώτερον ἄν, 50. ἦν ΟΥ ἐπέταττον, '1ν πιοπ]ᾶ Ἠατο ῬοσἩ (ος 

«Τ ε]ιου]ᾶ Ἠανο Ἰπιροβεᾶ ) α πιοχθ ἀἱδαστεσαῦΙο {αβ]”, ᾱ. 5 222. 

ἔφη φάναι, ἀἱσῖί Ι5οποπηδο]μτιβ ἀἰσίεδε ἈχοχετΏ. 

819. 1.118. πεφυκέναι ῥᾷον, «ἰλιαῦ 16 {5 παίατα]]ν θ8816Σ”. 

Τ1ο Ῥοβϊθῖοπ οἳ ἐθ οοπἰταβἰθᾶ πγογάβ τέκνων απᾶ κτημάτων 18 

{07 {16 βαχθ οἳ ρτοβίος οπηρ]βεῖς. Τ19 ρτατηπια{ἶσα] οσᾶςς 15 α5 

{ο]ουγς:---ὥσπερ γὰρ τὸ ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἑαυτῆς τέκνων δοκεῖ πεφυ- 

κέναι ῥᾷον τῇ σώφρονι ἢ ἀμελεῖν, οὕτω καὶ ἔφη νοµίζειν τὸ ἐπιμελεῖσ- 

θαι τῶν κτημάτων τῶν ἑαυτῆς, ὅσα ἴδια ὄντα εὐφραίνει, ἤδιον εἶναι 

τῇ σώφρονι ἢ ἀμελεῖν. Όπ ὥσπερ καὶ 590 Ώ. ΟἨ 1 14. 116. 

ἴδια ὄντα, 'α5 Ῥεῖηρ Ώετ ΟΨΩ᾽. 

ΟΠΑΕΤΕΕ Σ 

Φοσγαῖεθ 6ΊΥ6βΕΕ8 ἓο Ι5ε]ιοπιαε]ει Ἱιῖε αἀπιϊγαϊτίοπι ο) 18 οι 

υἱγε αρϊγίὲ απᾶ οἸαγασίεν, αθ 8Ίιοιοπι Ὁ Ίιε γερῖίο» ἰο Τι6Υ ]η9- 

Ὀαπᾶ, ω]ιεγεμροη 18ε]οπιασ]ειν ο[/εΥ ἰο ϱἵνε Ἱΐπι οί]ιεγ ἠπδίατιοεδ 

ο) Ίι6ν ιπβε[[εΊιπεεθ απᾶ πιοὐἴεπεθο οἱ πιπᾶ. Ἠε ἐεῖῖς Πίπι ω]ιαί 

ατζιπιοπἰ Ἰιο ιιδεᾷ {ο ἱπᾶιιορ Ίιεγ ἐο ϱἷνε πρ ἴ]ιε Ἱιαυζὲ ο) ποεαγῖπρ 

]ιρ]ι-]ιεεῖεᾶ δοοίς ἔπι ογᾶεγ ἰο αρρεαν ἰαἴῖεγ ἐἶιαπι 8]ιε γεαϊῖή 1σαβ, 

απᾶ οἱ εοἰοιγίπρ Ίιεν [ασε τοέ]ι ιο]ηἰο-]εαᾶ απᾶ οἵ]ιεγ Ρἱρπιεπῖς. 

]ιε 80ΟΠΙ, ιο 8848, Ὀεοαπιο εοπυἰποεᾶ απᾶ τοὐίπρϊψ Φαυε ρ έἶιε 

μ86 οἱ Γαεξϊείοι ἄγε απᾶ Ῥαϊπιϊπρ απᾶ οἵπεγ αγι(ῇείαϊ αἰᾶδ ἴο 

εαιέψ, απᾶ ἴ]ιεπι αλ]ιε Πείπι ιο]ιοί]ιον Ίιε εοιϊά γεοοπιπιετιᾶ Ίιεγ απ 
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παϊιγαῖ πιοἰ]ιοᾶφ ο) ἐπιργουΐπᾳ Ίιεγ Ρεγεοπαῖ αρρεαταπσε, 1βοΊι 
το]ιίε]ι Ι4ε]ιοπιασ]ιιι εαίᾶ ]ιε αἀυίφεᾶ Ἰιεγ πιοί ἰο Ἰεαᾶ α βεἀεπίατα 

ὑπᾶοον Ιέγε, ὑιὲ, {/ 8Ίιε τοϊθ]ιεᾷ ἰο γεβεγυς Ίμγ Ἰιεαϊί]ι απ ϱοοᾶ 

ἴοολιε, {ο ἑα]ιε αοἰῖυο επεγοίδο, ο) το]είσ]ι οἷνε ιυοι]ᾷ Ππᾶ αὐιπιάαποε 

πι Ίο ιοα1]ιβ ἰο απἀ Γγοπι ἀί[εγεπέ ρατίς ο) ἴ]ια ῬγεπιίφεΒ, ἔτι ἄιιδί- 

ἔπρ εἴοί]ιοα απ οατρείδ απᾶ δαλίπα Ὀγεαά ου Ῥαδίτη. Ἠε πιαᾶε 

ον }οεῖ ἐ]ιαί ο]ιο πυομῖᾶ Ίπογο ε[)εοίμαϊῖψ Φεοµγό Ίιεγ Ἰιθαπά 8 
αἰίαε]πιεπὶ ὐψ απ αοΐυε απἀ Γαἰ(]γωῖ ἀἱβε]ιατρε ο) Ἰιεγ ἄιίεν α 

πιζκέγεδ ο) Ιφ Ἰιοιιε]ιοιᾶ έ]ιαπι Ὁψ αἴεοίαίίοπι . πιαπιΥ απιᾶ 

οδἰεπιἰαἑἴοπι ἔπι ἆγεβδ. 

81. Ἱ. 2. εἶπον- ἔφην] 9εο Π. ΟΠ ΤΙΠ 8. γὴ τὴν 
"Ἡραν] {λα βαπιθ {οττωσ]α ἵπ αυοαχῖηρ 5 ραί ἱπίο πο ποσα] οἳ 
Α ΤΗ Ὦγ Χθη. Ῥε]ου χι 19, ΒΥΙΩΡΟΒ. 1 46, 64 απᾶ τοι οίεπ 

ὮΥ Ῥ]βίο ϱ.ᾳ. Τι8ς1θ5 Ρ. 268. 8. ἀνδρικήν] ῬτοδΙοαίῖνο 
πά]εσβνο, . 8149, ὃ: γε οπιρ]Ώαβ1ζ65 {1ο νοτᾷ ψ(ποτύ Ιπέθηβῖ- 
ἔγιπρ 118 πιθβη]ηϱ. δ. καὶ-- τοίνυν, “απᾶ πΙίλα]”; ϱοθ Υ 
8, Ἠ]ετ. 1. 210. ἄλλα µεγαλόφρονα αὐτῆς] ρατ{ϊίϊ]νο 
βοπνο, ντ 108, π. οη Ἠ[αν. 1. 184. µεγαλόφρονα, απιῖπαϊ 

πιαρπί ἀοσιποπία, ἄμπι ερεγπῖί γ68 ἴευεδ εἰ Όαπαθ (Βέατ5), «Ῥτοοίβ 

οἳ Ἠϊσ]-παπᾶεᾶποςς’, 6. ὅ, «ἴπ π]ἹΙοα’, ᾱ. 86 160, 1. 
8. τὰ ποῖα; 1.4. ποῖα ταῦτά ἐστι; ΊΠ9 ατίο]ο 6 αδοᾶ πα 

ποῖος Ῥτο]ορί{ϊοκ]1γ γη] τοίθγοποθ ο 4 ἀοβηϊμοη ος 6χΡΙαΠΑΒ- 
Φ1ο9Ἠ {ο ο ῥῖγοη. Ο6, Ῥε]ου αυ 2, Αγὶβῦ, Ῥαο. 096 εὐδαιμονεῖ" 
πάσχει δὲ θαυµαστόν. ΕΡΕΜ. τὸ τί; Ῥ]αί. Αἱοαῖθ. το, ὄ9, Ρ. 18904 
τόδε Ύε οἶμαι οὐδένα ἂν ἄλλως οἰηθῆναι. Τὸ ποῖον; Ἐ]ααᾶ. Ρ. 

89 6 εὐλαβηθώμέν τι πάθος μὴ πάθωµεν. ἈἸὸ ποῖον; ἦν δ᾽ ἐγώ1.θ. 

ποῖόν ἐστι τοῦτο τὸ πάθος ὃ λέγεις; οἳ, αν 14, Μαᾶν. 5 11 Ἐοπι. δ. 
9. καταµανθάνειν, ΄{ο Ἠεαχ οΕ’, ἆθ τερ. Τι89. χι 1 εἴ τι βούλεται 
καταμαθεῖν ὅ τι καὶ εἰς τὰς στρατείας . .. ἐμηχανήσατο, ἔξεστι 

καὶ τούτων ἀκούειν. 9. ἡ εἰ, ΄ἴἶατπ (16 ποπ]ᾶ Ἠαγο Ῥθοη) 1 

οίο,᾽ Ζεῦξις, ἰπο {απιοπς ἄτοε] ραϊπίετ, οἳ Ἠοτασίθα, γιο 

Βοπτ]ρ]οᾶ 9.6, 411---400. Ἠίβ πιαβίογ-ρῖοοθ γαβ {πο Ρἱοίπτο οἵ 
Ἠε]επ, Ῥαϊπίαᾶ {ου ιο {θπηρ]ο οἳ Ἠστα αὖ ΟτοίοὮ, 10. εἰκά- 
σας γραφῇ, “εχηϊρίμπρ ο τερτοβεπία Ίο οἳ 1Π ϱ Ρἱοίαχθ’. 

δ0. Ἱ. 11. ἐντεῦθεν, ΄(ποτοαροπ), χι 1. τοίνυν (τοι τῷ 
ἐππετείοχο ᾽ απᾶ νύν «επ 15 αςοᾶ {ο πιατ]ς α ἰχαηβΙθίοη, ΊγΠθ 
8. Ῥ6ΙΡΟΠ ἴα]κοβ πρ αποί]ος απ{οΚΙγ απᾶ τερ]ος {ο Ἠϊπι ἀθοϊάθᾶ]γ. 

1ο ο 
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19. ἐντετριμμένην, ’ραϊπίοᾶ”. ἈἘτείίεπρασ] αποίοβ Απείοῦ, 
Όεσοπ. 1 4 περὶ δὲ κοσµήσεως ὥσπερ οὐδὲ τὰ ἤθη δεῖ ἀλαζονευο- 

µένους ἀλλήλοις πλησιάξειν, οὕτως οὐδὲ τὰ σώματα. ΌἨ ἴμοθ πβθ οἳ 

Ψιμύθιονξ-εεγαθθα “ν]τθ 16μᾷ ᾽, 85 α Ῥϊρπηθηῦ, {ο νλϊνεη ἴ]θ 

Α]ϊπ οἳ {ιο ἐασο, οἳ, Ῥμπ. Ναΐ. Ηἱβί, ἄχχιν 64, ΑτίβίορἩ. Ἐοε]. 

878, 999, 1079, Ῥ]αῦ. 1064: απᾶ οἱ ἔγχουσα-- απε]ιµβα, 'αἰκαποαί”, 

Ώιο τοοῦ οἱ ψἨ]ο]ι γΙε]άς α τοὰ ἄγο, Ρ]πΠ. Ναἲ. Ἡ. κκ 20, Απἱςῦ. 
198. 48, Ἐοο]. 929, ΈἩθβτη. α {γ, 6, Α]οσίς αρ. Αἴπεπ. Ρ. ὄθ8, 

Ἐπρα]. 1Ρίᾶ, ρ. δδὅτ. 16 αρρθατβ ἴο Ἠαγο Ῥθει ο οὐδίοπι οἳ 

Ἐρίετη οχἱρίη. 

ἐντρίβειν, ὑπ]γίσαγα (}ιοιπη), ειδα .Γαοΐεπι 411ΐπογο, Γοαγς "Το 

τα ἵη (απᾳαθηΐν ος οοβπιθύίςς)’, {ο ραἰπῦ’. ἸΠαοίαπ ἀθ Ἠἱ5ῦ. οΟΠΒΟΥ. ο 8 

Ῥ. 11 ὥσπερ εἴ τις (τοῦ ἀθλητοῦ) φυκίον ἐντρίβοι καὶ Ψιμύθιον τῷ προσώπῳ, 

Χοη. ΟΥΥ. ΥΙΠΙ 8, 90 τοὺς κοσμητὰς οἳ ὑποχρίουσί τε καὶ ἐντρίβουσιν 

αὐτούς. ἨεποῬ ππἰάᾶ]θ (ος Ῥα55ίνθ) ἐντρίβεσθαι 18 ο 88. οὐζύπεγε 

(ου οὐ) Γαοΐεπι, "νο ραϊηόδ ΟΠΘΒΕΙΓ’, “ο Ὀρ ραϊηζεά’. ΑίπεηβειΙΒ ΧΙΙ 

6, 24 Ῥ. 6ρ5 Α ἆθ Ιαργρίρις εἰς τοῦτο τρυφῆς ἦλθον, ὥστε πρώτοι τὸ πρόσ- 

ωπον ἐντριψάμενοι στολὰς ἀνθίνας φορῆσαι, ΑΤΙδΙΟΡΗ. 118. 149 εἰ γὰρ 

καθοίµεθ᾽ ἔνδον ἐντετριμμέναι, ος]. Τὸ ὅπως ἂν ἐντετριμμένη κανη- 

φορῇς, Ἠοιπιίρρας (6Οοπι. 4ἲίίο. /γαρπι. εᾱ. Ἰοοῖι νο]. 1 Ρ. 251, 26) ὥσπερ 

αἱ κανηφόροι λευκοῖσιν ἀλφίτοισιν ἐντετριμμένος 1.6. Γαγῖπα 60Ἠ5ΡέΥδΙί8, 

Α]οχί5 αρ. ΑίΠοη8θ. ΧΤΙΙ Ρ. ὅθ8 Α. (Μετ. 1. Οοπι. ΤΙ ϱ. 455 ]. 18) παι- 

δέρωτ᾽ ἐντρίβεται, 1αοί8π Ὦἱ8 αοο. ρ. 850 Α.Ο, 80 οὐκέτι σωφρονοῦσαν οὐδὲ 

µένουσαν ἐπὶ τοῦ κοσµίου σχήματος, κοσμουµένην δὲ καὶ τὰς τρίχας εὐθετί- 

ζουσαν ἐς τὸ ἑταιρικὸν καὶ φυκίον ἐντριβομένην, ἆϊπ]ομ. ἄθογ. Χχ ο. 10 Ρ. 

961, 98 (π/Ίιθτθ Ῥα]]ας {9 βρθακίπς οἳ Ύ6ΠΙΙ8) καίτοι γε ἐχρῆν μηδὲ οὕτω κε- 

καλλωπισμένην παρεῖναι μηδὲ τοσαῦτα ἐντετριμμένην χρώματα καθάπερ 

ὡς ἀληθῶς ἑταίραν τινά, ἀλλὰ γυμνὸν τὸ κάλλος ἐπιδεικνύειν, 49 πηθτο. οοπᾶ. 

ο, 58 Ρ. 099 φῦκος ἐντετριμμένον καὶ ὑπογεγραμμένον τοὺς ὀφθαλμούς. 

πρ ρὶσπιθηῦ ος οοβπιθ{1ο 1586] νγα5 οα]]θᾶ ἔντριμμα απᾶ ἴπθ πδε 

ο 16 ἔντριψις, 966 ΟΥΥ. 1 8, 2 ααοἰθᾷ ἵπ ποῖθ οἩ 1 1. 156, Αααπί ναγ. Πἱ90. 

ΧΤΙ 1 διαπεποικιλµένοι τὰ πρόσωπα ἐντοίψεσι καὶ φαρμάκοις, Τηπεπα]ςῦ. 

Οταξ, ΧΤΙΙ Ρ. 107 ὥσπερ ἂν εἴ τις γυναικὺς ἐρασθεὶς καλῆς καὶ γενναίας, 

φυκίων μὲν ἐπιμεληθείη καὶ ἐγχούσης καὶ ἐντριμμάτων, Ό]επι. ΑΙεχ. 

Ῥαράας. Τ1Ι Ρ. 255, 18 (ἵπ οοπιραχίηρ ΨΥΟΤΙΘΏ ση πο πιαφηϊΏοεπςς οἳ 

Όιο Αοργρίίαπ {θπρ]θς, 5 οοπἰχαβίθᾶ η {πο 14οἱ αὈοπηϊπαδίοπς 

φηϊθνίη ἔ]θτη) ἣν ἀποκαλύψῃ τις τὸ καταπέτασµα "τοῦ νεώ, τὸ φῦκος λέγω... 

τὰ ἐντρίμματα,..... ώς ἔνδον εὑρήσων τὸ κάλλος τὸ ἀλήθινον, µυσάξεται, 

οἵδ' ἐγώ, 10. Ῥ. 907, Ἰ τὰ ἐντρίμματα καὶ αἱ βαφαὶ νοσοῦσαν ἐν βάθει τὴν 

ψυχὴν αἰνίττονται. 

19. πολλῷ μὲν- πολλῇ δέ]1 1]. 88 η. Ψιμνθίῳ] ὅ]α 
ποια] οοηβἰταοβίοη 15 ηἩ {πθ βοοπββ{11ο. ἔτι, εἰίαπι, 

εβ411”, εῦ, 
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14, ἐγχούση, ογοπὸίθ, ποπι απο Ροσθεπό ἄεας Ρ]απίας ἆθ Ιᾳ [απη!]]ο 

4ε5 Ῥοτταρίπόο», Ί9 Ῥιμ]οβο {εἱρπκηίθ (4ποῖνιδα ἐἰποίογία) εὔ 19 τόπο] 

ἀος ἐοἰπίατίευς (1/]ιονρεγ πιάτο ἐἐπιοίογέωπι). 1απθ οὐ 1 ααύτο τθηζεγπιθηῦ 

ἆαηβ Ία Ροσ[ίοη οοσ[]οα]θ ἄθ Ίᾳ τασίπθ απ Ῥτϊποῖρο οοἱογαπί. 18 Ῥαρ]ο55ο 

{οατπῖ6 απο {ο]ἱο σου]θαχ γετπεί]]θ, ει {εηκος; 16 ρτόπη], πη Ῥεϊποῖρο 

οοἰοχαπό ἁ απ. Ό]απο ΤοἈβθ. 1169 4Απι6β ϱτοσᾳ1θ5 ος τοπιβίπες αἱ 56 

{αγάαϊοπῦ πο οοππαἰβεαίοηῦ ρα ἀααΐτο οι 4ο ϱ85 ἄειις δαὈβδίαποςς 

γόβόία]ε»(Ο. αγαια). 

16. τῆς ἀληθείας, φιιαπι γευογα εταῖ, “ἴἨβη τθἙ]1{γ”. 16. 
μείζων, ΄ἰα]]ετ᾽. ’ Οοσ]ς πας οὔεπ πβθᾷ {ος {πο βίτοηροτ βο1θ, 

κάττυµα ; 16 ζοτπιεᾶ ἴῑθ πα]ἀᾶ]θ Ίαγετ ; Απᾶ ΨΟΠΙΘΩΏ ἩΘΙΘ ΥΘΣΥ 

Ῥατίῖα] {ο 5ποἩι 9Ἡοθ, 45 {ου αᾶᾶεᾶ 6ο ἐλλείς αρρατεπύ ἨοϊσΕῦ απά 

γαξ Ίνθγθ ποῦ Ἡθανγ᾽, Ώοεκος 6)αγίοῖεν Ἐσο. τι Β9. ΧΙ, Ρ. 452 εᾱ. ὅ. 

Α]οχίς5 αρ. Λέπαπαθιπα χτῃ Ρ. ὄθ8 τυγχάνει µικρά τις οὔσα' φελ- 
λὸς ἐν ταῖς βαυκίσιν ἐγκεκάττυται" μακρά τι5, διάβαθρον λεπτὸν 
φορεῖ, ἢ ἐπεφύκει, ’ ἴλαπ ει παατα]]γ πα”. 

68. Ἱ. 17. ποτέρως, αέγο πιοᾷο, 'ἴπ πἨ]ο] οἳ ἐλοθ πο οἵτ- 
οππαβίαηοθς ϱ) 18. ἀξιοφίλητον, απιοτε ἀΐφπαπι, ποῦ [οαπᾶ 

εἱβοπ]ετο, 19. αὐτὰ τὰ ὄντα, 1. 4. τὰ ἀληθῶς ὑπάρχοντα 
)( τὰ δοκοῦντα, “1ΙΥ ῬοββδοββίοΏς {επιβο]τες), 1.6.  π]αῦ Τ τεα]]γ 

Ῥοββεϱς). 90. ἀποκρυπτοίμην] ἀποκρύπτεσθαι ΠΙΘΑΠΒ ’Το 
οοποθα] βοπιθ(ηίησ {παί Ῥε]οπσβ {ο οπεςεἰ[’. ΟΕ. Ῥε]ου αν 11, 

19, Μαπι. π ὃ, 14, ΒΥΠΙΡΟΒ. 1 ϐ ἀπεκρυπτόμην ὑμᾶς ἔχων 

πολλὰ καὶ σοφὰ λέγευ. 21. τι--μηδέν] Ὀεθ οἩ τα 64. 
Έος ἐπο ἐταπβροβίδοη οἳ τι οἳ. Ῥ]αΐο ΒορΗΙεζ. Ρ. 227 Β σεµνότε- 

ρον δέ τι τὸν διὰ στρατηγικῆς ἢ φθειριστικῆς δηλοῦντα θηρευτικὴν 

15 οὐδὲν νενόμικεν. 95. [δηλοίην σε], τε]εοίθᾶ ας ερατῖοας Ὦσ 
τηοβδῦ οοπιπιθη{α{οχ5 5ἴπορῬ Βέερῃμαπαβ οχοερί ἨΓεϊῖε]κο σΊιο ἐμίη]κς 
ἐῑναξ Χαπ. πιαΥ Ἠαβνο πβθᾶ δηλεῖν ἵπ ἴἩθ 86Π59 οἱ ὑπ /γαιᾶεπι 
ἠΠΙίσεγε, Μοτβεξῖηρ ἐλαῖ ἴλο ταϊᾶᾶ]ο οη1γ, δηλεῖσθαι, ἶ5 αδεᾷ ἵπ 

ἄτοοῖς, 94. ὅρμους ὑποξύλους, «βἨατα ποοκ]ασθΒ᾽, ή. 
“πποοᾷεη απᾷετηθα{Ἡ ), 1.6. πιαᾶθ οἳ πουᾶ οοτετθᾶ πλ α οοαῦ 

οἳ ρο]ᾶ οἵ βοπ1θ Ῥγεοίοπϐ παθία]. ΤἩθ ποτᾶᾷ 18 π5οά ὮΥ Ατὶςίο- 

Ῥβαπος αΡ. Ῥέγτι. Μ. ἵπ {ο 66ης οἳ ' 6ρατίοτΒ, οοπη{ετ{εοί{”, 

ἐξιτήλους (ἐξιέναι), Γαοἳῖε ἀειευίῖεο, !παῦ {αᾷς’, “1966 ἐλπεῖτ 
οοἶοατ) )ί δευσοποιούς, :ἀεορὶγ ᾳταϊποᾶ”, ΄{αβ’. Οο]οπτεᾶ 

τοῦθς ποτο ποῦ ππαβπ8] απιοηρ {1ο Ἠϊσ]ετ οΊαββοβ οἳ {πο ἄτοεκβ 
Ώ ΟΟΠΊΠΙΟΠ Ἠΐο αἲ α Ἰαΐοτ Ῥετῖοᾶ, οερεοῖα]]γ οἩ [οβίΐγα οο0ςᾷ- 
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βἱοπ8. Τ19 οτάίπατγ οοἶοαχ πγοτΏ πας ὪἨήΐθ. 866 Α]οῃ. 1 Ρ. 
874, πρ. 626, Λεῄατ Ῥ. Ἡ. σαιτ 11, ΑπρίορΗ, Ῥ]αΐ. 658. 

26. ἀληθινάς, ΄ρεπὐ]πο”, 

δ4. Ἱ. 26. εὐφήμει, ὖοπα υετόα, φμαεβο, ' Ἠπβμ!  α 1ξ Ἠ]8 
ποτᾶβ ϱ]οοκαᾷ Ἠοτ. μὴ Ὑένοιο σὺ τοιοῦτος, ’πιαΥ ΥοἩ ΏΘΥΕΣ 
Ῥε]ανο ἵη ϱποἩ ο παγ’, σα 9584, α, 6961, 1. 27. ἀσπά- 

σασθαι ἐκ τῆς ψυχῆς, απιαγο οω ἐπιο ρεοίοτα, ’ Το Ίουο γη] 81] 
ΠΙΥ Ἠθασή’. Ο6. Απαῦ, να Τ, 48 σοὶ ἐκ τῆς ψυχῆς φίλος ἤν, 

1.6. Όεγιθ οἱ δἴποθγιδ απιῖσιιδ. 29. ὡς-- κοινωνήσοντες] 
α. 5 277, ὃ. 

6 δ.Ι. 95. ἐπιμελόμενος ὅπως ἔσται] α. 6 217. 84. ἐρ- 
Ρρωμένον] χι ϐ8. 9δ. εὔχρως, ΄οξ 8 ροοᾷ οοπιρ]εχῖοπ’”, Ατῖβῇ, 

Έα. 1111. μµίλτῳ, «υ{ τοᾷ Ιοαᾶ”, Τί. πιἰπιζιπο. 86, 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος] . 5 160,1. Ο8, Ατβί, ΑοἩ. 1099 
ὑπάλειψον...τὠφθαλμώ, Τῆρας 1τ, 1 ὀφθαλμιάσας. ...ἔπειθ ὑπα- 

λειφόμενος παρ’ ἰατρῷ. ἀνδρεικέλῳ, ΄.. Βοβ]ι-οο]οατοᾶ 
Ῥίσπιεηῦ ”, Ἐτ. ἐποαγπαί, ΊΤοη1 ἀνδρείκελον--τῳῷ ἀνδρὸς χρώματι 

εἴκελον. ἛἜοθοκατ ποπ]ᾶ τεἙᾶ μίλτῳ ἢ ἀνδρεικέλῳ ἀλειφόμενος καὶ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος 0η {πο ρτοιπᾶᾷ {]αῦ ἀνδρείκελον 

ποτ]ᾶ ποῦ Ὦοθ αβοᾷ {ος {ο 6768. 88. παρέχων ὁρᾶν] 
5ο. µίλτον, ' Ῥτοβοη/{ίπρ {ο οι αἰσῃῦ’. ᾱ., δ 906, οἳ. 1 161. 

66. Ἱ. 40. ἥδιον, ζἱὐοπέῖις, ντ ὄ8, ντι 98, αι 10. 48. 

ὑγιαίνοντας, ΄Ἠθα]{1γ’, 1.6. ἵη ὁ]εῖτ παίατα] οοπᾶΙοἨ. 

δπ. Ἱ.47. ἤδιστον] 5ο οη 12, ντ 195. 48. καθαρόν, 

πιοπι Γσαξυπι, βεηαῖπϱ”, «ἴπ 195 παίυτα] βἰαίο): οἳ, Ῥε]ου 1. τή, 

Μοτα. τι 1, 22 φύσει κεκοσµηµένην τὸ σώμα καθαρότητι. 

88. Ἱ. 49. τοὺς ἔξω)(τοὺς συνόντας, 605 φαξ Γογίφ κιπὲ, 
οἳ. υπ 1606. 60. ἀνεξελέγκτως, ἑΐα ιιέ οοπυἰχιοί πο, ροδεϊπέ, 

ἐπζλοαί Ῥεῖπρ απθρθίοπαά’. 61. ἁλίσκεσθαι, οοπυἰπαί, ἆεργε- 

οπᾶί, “ἴο Ὦο {οαπᾶ οαῦ, αυτ 21, ΟΥΧ. 11 2, 22 τοῦτο ψευδόµενος 

ἑάλωκα. ἂν 1ο ἐάν. 6δ. πρὶν παρασκευάσασθαι, 
ἑῬοΐοτο {16γ ροΐ τοιᾶγ’, ΄πιακο {μοῖτ 6ο1]εί ). ὅδ. ἀληθινῶς 

κατωπτεύθησαν, ἰαυαπᾶο (Ρεγ Ἰαυαίίοπεπι) εοπερἰες βοἶεπέ φιιαῖεθ 
γδυεγα διπὲ ΄ 81θ ποηῦ {ο ο οὐβοσνθᾶ ἵπ {λοαῖτ τοα] απᾶ ροηπῖηθ 

Εἰαΐο᾽. Έοτ ἴλο σᾳηοπα1ο Βοτ]ϱῦ ΟΥ βοτῖ5ύ οἳ Ἠα 16 5οθ 8,οτο 

αι 107, ν 98, Ῥε]ου αι 101, ας 159. 
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6 9. Ἱ. ὄὔδ. ποῦ λοιποῦ, Εο,. χρόνου, “ἴου ἴλο {αίατο’, 

ἑλιοποςοτψατᾶ”, ο. Ἠοτοᾶ. τ 189, Ατὶςζ. Ῥαχκ 1064, Ῥαπ. 686. 
69. ἐπραγματεύσατο, πποἰεύαίων (Βέα17), αοπθιεᾶ Ἰετβε]Ε 
ἈὈοπῦ”, Ῥγασθϊβεᾶ. Ο8, Ῥοδἱοιγ αι 91. πρεπόντως ἔχουσαν] 
ΙκθΒη. ϐ1. καὶ- μέντοι] 1ν 121. ἔχοιμι, ΏΟ088ΕΠΙ, 
τ 7, Ἡ 8. 62. ὧς ἂν--φαίνοιτο, ΄Ἠού ΕἩθ παὶρη{ Ὦθ 8ΘΘΏ 
{ο 9 θεα {α] 1π τεα]1{γ απᾶ τοῦ 1π ΑΡΡΘΒΤΑΠΟΘ ΟΗΙΥ᾽. ὧς ἂν 
υ(] ορία(Ίνο 15 αἱ παγβ πιοᾶα]; οἳ. χις 18 αὐτὴ διδάσκει ὡς ἂν 
κάλλιστά τις αὐτῇ χρῴτο, Χθη. ΟΥ. 1 ὃ, 8; τ 1, 1 τὰ βασίλεια 
οἰκοδομεῖν ἤρχετο ὡς ἂν ἱκανὰ ἀπομάχεσθαι εἴη (1π βπο]ι π]βο 88 
Ώιου παὶρ]Ώ{έ Ῥθ)), Ώαπι, ο, ῬΗΙ. τι δ ὃ ὡς ἂν εἴποιτε δικαίους 
λόγους παρεσκεύασθε, ΝΙοοβίχ. αρ. Βίοῦαθ. Ἐ]οχί]θᾳ. τιχχιν 62 τού- 
τοις ὑποθήσομαι ὡς ἂν εὐδαιμόνως διάγοιεν τὸν βίον, 

δ 1ο. Ἱ. 64. μὴ δουλικῶς ἀεὶ καθήσθαι, ΄ποῦ {ο Ὦο 67ου 
Ἰοαάϊπσ α. βοᾷοπίαχγ Η{6, 1κο α Β]ανθ). Οη καθῆσθαι οἳ, 4Ώοτο 
νι 96, νπ 2. Οἱο, αρ. Οοἱ. καπ ο. ὃ ξ 8: ἀεπίφιθ 11πο ἶοςο 

«ιιαπι ππἰπίπιο ορογἰεὈῖέ 6απι οοπδἰδί6γ6; πιεφιιθ επιῖπι δεᾷεπίατία 

εἴιδ ορετα εδῖ, δεᾷ .πιοᾷο αἆ ἰεῖαπι ἀεθευίέ αοσεᾶςγε αοα, δἳ φιῖᾶ 

πιεζίιι εοἷαί, ἄοσεγο; 8ΐ πιπιβ, αἀάίδσεγθ αὖ ϱο φωῖ ρω ὑπίεῖ- 

Ἰεφαί; πιοᾶο 605, αιιῖ οἴθιπι Γαπιίαε οοπ]οζιιὲ, ἐπυίΐδετα: ἔτι 

οίίαπι οιζίπιαπι οἱ ὐιιδἰδία πες ποῖπιι Ῥγαεδερία πιωπιάαπάα σμγατε; 

ναἴειιαἰπατία «4 Ἡοφιμο, υεῖ δὶ υασεπὶ αὉ ὑπιδεσικίς, {άοεπιίᾶσπι 

αρεγίγο εἰ πιπιιιπιαϊεῖί 1ἱΌ6γαγε, ιωΐ, 61πι γ68 επο(ετὲί, Όεπο ογᾶί- 

παία αἱ εαἰωυγία ἰαπσιεπείῦιδ ργαευεαπίιγ; τοπ φποφια εἰ 

οε[ιαγτίε αἴίφαϊᾶ αρφεπᾶεπιτῦιι8 αιιὲ πιεεπείύιις ἱπεγυεπίτα. 

Τηοτο 5 απ αρροβδίΐθ Ῥ8βεασο οἳ Ν]Ικοβίταίος ἵπ Ῥίοβαθιας 6, τχχτν 

65111 Ρ. 66 Μεϊη.): εἰ γὰρ µηδέν τι ὀκνῆσαι αὐτὴν καὶ περὶ γυμνασίας ἔχειν 

ἀναπείσαις, ἐνταῦθα εὕροις ἂν καὶ οὗ πάλαι ἐπεθυμοῦμεν, τὸν κόσμον τῷ 

σώματι. Τοῦ μὲν γὰρ ὑγιαίνειν οὐδὲν ἔμοιγε δοκεῖ ἆλλο τι περίθηµα καὶ περι- 

δέραιον κρεῖττον. πόρρω δ' ἂν εἴη καὶ τοῦ δεηθῆναι γυνὴ ὑγιαίνουσα καὶ 

ψιµυθίου καὶ ὑπ᾿ ὀφθαλμῷ ὑπογραφῆς καὶ ἄλλου χρώματος ζωγραφοῦντος καὶ 

ἀφανίζοντος τὰς ὄψεις. τά Ύε μὴν γυμνάσια ἄλλα μὲν ἂν ἔξω γένοιτο ἐν περι- 

πάτοις, τὰ δὲ ἔνδον περὶ τὸν ἰστὸν ἰοῦσα εὕροι ἄν τι πονῆσαι δυνάµενον 

τιθέµενον, καὶ τοῦτο τὸ κάλλος τὸ ἀπὸ τῶν πόνων οὐδὲν ὃ τι ἠλεγξέ τε καὶ 

ἐβασάνισεν οὖτε ἱδρως οὖτε δάκρυα. 

06. σὺν τοῖς θεοῖς, ορε ἄεογιπα, ' ψἩἩ ἴπο Ἠο]ρ οἳ ἐ]ο ροᾷς”, 
ντ 1, κι 120, Ογτ, τα 1, 15. δεσποτικῶς, “Ίο α παϊβίχρςς, 

66. προσστᾶσαν (1οπι προσίστηµι) αἀείαπίεπι: προστᾶσαν 
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ποτπ]ᾶ Ὄο {ποπ προϊΐστημι. 67. ἐπιδιδάξαι, αἆσγε 

ἄοσεπᾶο, ἴο ἴθασοι Ῥοβίάθο ου αἲίοτ, 1.6, βοπιθιηῖηρ ἸἩ6υγ, 

Βίατα {αλες 16 {ο ΠΊΘΑΠ πο ΠΠΟΥΘ {παπι {19 εἴπιρ]θ διδάσκειν. 

Χεῖρον, 5ο. ἐπίσταιτο. ἐπιμαθεῖν, αἀᾶίδσεγε, ' {ο Ίεατῃ 
βοπηθίηῖηςρ πΘΥ ”. 06, σιτοποιόν] {ο ἔ]ιο οπα]βείοπ οἳ {πα 

αΙοΙο ἙτοϊίοπΌαοἩ οοπΏρ8Υ6Θ Τε]ού Ἱ. Τ7 ὁπόταν ἀνταγωνί- 

ζηται διακόν φ. το. εἰ κατὰ χώραν ἔχει ἦν δεῖ ἕκαστα, 
ὀπιπείποτ θαο ἐπΙπρ 18 ἵπ ἴἨο Ῥ]αορ ἵέ α]Ἰοι]ά Όθ'. ποπ 

Όλο τε]αίῖνο οπρΏῦ {ο Ἠατο Ῥο[οτο 16 {ο ΒαΠιο Ῥτοροβίδίοι 

85 109 απ{εοεᾶρηξ, ἐπὶ ρτεροβίθίοη {5 πβαα]]γ ἄτορε, ος ταί]ιοτ 

αὐδοτρεᾷ Ὦγ αὐίτασίίοη. ἨΜαᾶν. 5 108 Ἐσπι. 4, Ο8, Μαπι, 11, 

92 τιμῶμαι παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἆνθρωποις οἷς προσήκει {ΟΣ παρ᾽ 

ος, Οοηγ!ν. 1ν 1 ἐν τῷ χρόνῳ, ᾧ ὑμῶν ἀκούω ἀπορούντων, 071, 

1τ 4, 11 ὃ {οχ εἰς ὃ, Ἠ[αν. 1. 60 Ἡ., Απαῦ, 1ν ὅ, 29. 

5 11. ἹΙ. Τ9. ἀγαθὸν γυµνάσιον, “4η οχοθ]]οπὸ οχοχοῖβθ”, 
οἵ ῬειΠαΡρβ «α ροοᾷ {πρ 5 4η εχοτοῖβθ). Οἱ, ἄθ τθ θαἩ. ντ 

18 ὅταν ἱκανῶς ἤδη δοκῇ τὸ γυμνάσιον τῷ ἵππῳ ἔχειν, Αἴπαπαθαβ 

1 ο, ὃΤ Ρ. 20 3, πολλάκι καταλαμβανόµενος ὀρχούμενος (Σω- 
κράτης) ἔλεγε τοῖς γνωρίμοις παντὸς εἶναι µέλους τὴν ὄρχησιν 

γυµνάσιον. 1η ἴΠΙβ 6οηςο ἴπο Ῥ]ατα] 19 σοπετα]]γ {οαπᾶ, 88 

Ογτ. ντ 8, 19, ἆθ το 6ᾳ. 1ν ὃ, ἄθτερ. Το, χπ ϐ. τθ. δεῦσαι, 

ἐἴο πιοϊείεπ”, «παῖαπ  ἆτγ τη8β8 γη(Ἡ Ἠᾳπ]ᾶ, 5ο 48 {ο πιακο 16 

8{ {ο Κποαᾶ (µάξαι)’. 6ο 4ὖοτο υπ ὅδ. π4, ἀνασεῖσαι, 

1.ᾳ. ἐκτίναξαι, εποιἑετο. Ο8. Ατὶςε. ΛοΠ., 1. 541. συγ- 

θεῖναι, «{ο {ο]ᾷ ). γυμναζομένην---ἂν ἐσθίειν, Ἱ. ᾱ. ἔφην ὅτι, 
εἰ γυμνάζοιτο, ἂν ἐσθίοι. 869 α. δ 911, 5 226. Τδ. 

οὕτως Α61γεβ {ο Ιπᾷ]σαίθ Πποτθ οχαοἴ]γ {πο τε]αίοη οἳ {ἐπ Ῥαγ- 

Ποῖρ]θ {ο {ο Ῥτϊποῖρα] αοοη, Μαᾶν. 8 115. πθ. εὖ- 
Χροωτέραν] 8Ροτε 1. 9δ. 

8134. Ἱ. Τθ. καὶ ὄψις δέ--ὑπηρετεῖν, εογρογίθ 9θγο εἰίαπι 
βρεοί6δ, ἄιιπι πιοᾶο πιιπιά[έία υεδέιπιιο οἴεραπίῖογε 1ιάοΥ σεγεῖ 

οιίπι Ῥγοπια, αἰεείαί υἴγιιπι, Ῥγαεβετίῖπι ΕΊπι Ἰαείο απίπιο οὔδε- 

φιἔμγ, ποπ. αμίεπι πιοοεβεἑἰαίο οοασία δεγυζὲ (Ώτεϊεεηρας]), ΄ἴπα 
Ίοο]ς οἱ α πή{θ, ἴοο, ἩΠΘπθτας ἵηπ οοπιραχίδοη νηἴἩ ο 5ετναπό 
16 15 Π1ΟΤΘ τοα]1γ {αγ απᾶ πηοχθ Ῥοσοπαῖηρ]γ ἄτερεοᾶ, 15 ΒΟΠ16- 

{π]ης αἰἰχασίῖτο ({ο α ἨἩαβραπᾶ), εβρεοία]]γ ππαποτετ {πο ἀθείτο 

815ο οἳ Ῥ]εαβῖης Ἠΐτα ἵδ ΑΏοπΏη Ἰπβίοαᾶ οἳ βοτνίης Ἠϊπι {τοπι 
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οοπιρα]ρίοπ ; Ἠ8. «ἔλοτο ἵ5 815ο ιο ἀοῖηᾳ οἳ Ἠΐ5 Ῥ]θασατο πα 
α ροοᾶᾷ πή], Ἰπείθαᾶ οἳ ἀοΐπα οπ]γ Ἠῖ5 οοπιρΠΊβοσγ Β6ιγΙοθ’. 

τπτ. ἀνταγωνίζηται (5ο. ἡ γυνή), εεγἰεῖ. "Μαρηα οπτη οααὐϊοπο”, 

εαὖςθ Βολποίᾶςς, “Ι5ομποπιασπας Ἰοαπέας, ἅαπι πχοτῖβ αΠΙΠΙΙΠΩ 

α {ἴπιοτθ ἑηλοτυπίας αγοτίοτο οοπαίατ’. Έος καθαρωτέρα οἳ. 

-'αὖΌοτο 1. 48, Ἱ. 69. 

Ἰ8.. πρεπόντως τε] «Α αἴπσ]ο τέ {ου καί, Ὦγ πυἨ]οῖι {πο 5οοοτιᾶ 
πηθπηῬου ἶ9 Ἰοϊπεᾶ {ο {πο Βγδέ 38 απ αἀα1{1οπ, 15 ροείσα] απᾶά γεν; 

ΥΑΥΘΙΨ οσσαΥΒ ἵΠ Ῥχο5θ, ΤΠαογά1Ιᾶ68 1δ6Ῥ τε {ο οοπποοῦ 8 ΠΘΥ 8ΕΠὕΕΠΟΘ 

ψιΠίοἩ 86γνθ8 {ο οογγοΏογαίθ, οοπ{ίπιθ ος 6η]αχσθ ἩροΠ, {16 Ῥτεοεάΐίηπς 

οπθ (α]πιοδί ἵπ ἴἨθ ΠΙΒΏΠΘΥ Οἱ καί--δέ)᾽. Μαᾶν. αν. Βγπζ. δ 186 Ἐεπῃ. 1, 

{ο αγ. αν, 5 704,6. Οἱ. Απαῦ. 1 ὅ, 14, 1 9, ὅ, 11 2, 16, Υ11 ϐ, ὃ, Υ11 8, 11. 

ἠμφιεσμένη, Ῥοτξ,. ρ858. Ῥατί. {τοπι ἀμφιέννυμι. κινη- 
«τικόν, ΄Ιποϊβηςσ ἴο 1οτο), οἳ, τπτ 24. Τ9. Χαρίζεσθαι, 
5ο. τῷ ἀνδρί. 80. προσῇ, αεοεᾶαῖ, «ἶδ αἀδεᾶ ᾽, χπ 4 ποίο. 

ΟΕ, επι, τ 2, 10 τῇ βίᾳ πρόσεισιν ἔχθραι καὶ κίνδυνοι. ἀντὶ 

τοῦ-- ὑπηρετεῖν] . 6 141 ποίε ϐ6, Μαᾶν. δ 156. Ο8. 1 δθ απᾶ 5εο 
1πᾷεςστ ϱ. ν. ΙπβπΙμτο, 

618. Ἱ. 81. σεμνῶς, ! νε] απ α[οοίαίῖοη οἳ ἀῑσπιιγ ᾽, «κο 
Ώπο Ἰαᾷϊθς, ἵπ ο ἨϊσΏ απᾶ τηϊσΏίγ {αβΠίοη ᾽; οἳ, Μεπι.1 9, 24 

᾽Αλκιβιάδης διὰ κάλλος ὑπὸ πολλών καὶ σεμνῶν Ὑγυναικῶν θηρώ- 
µενος, Ἠε]]. ν 4, 4 γυναῖκας τὰς σεµνοτάτας καὶ καλλίστας τόν 

ἐν θήβαι». πρὸς τὰς κεκοσµηµένας κρίνεσθαι παρέχουσιν 
ἑαντάς, ’]οπᾶ {πεπηβε]νες {ο ἃ οοπιραχῖδοη ΨΙ{Ἡ, «8356 {πεπι- 
βε]τοΒ {ο ο ο5Μτηαίοά Ὁγ ο βἰαπᾶστᾶ οἳ, ΨΟΠΙΕΠ ἴΠαῦ ατθ 
ἀθο]κοᾶ οτ{ ἔοτ ϱἩΏού απᾶ αρροαχ ππᾶοτ {αΐ56 οο]οιχςβ’. «. 5 2056, 
Μαᾶν. ατ. Βγηῦ, δ 1487 Ἐεπι. 1. ΤἨο Ιπβπϊμνο ἀοποίβπς {μα 
1πίοηῦ οἳ αη αοἰοπ ταΥΘ]Υ βἰαπᾶς 1π ἴπο Ῥαβδῖνο, 5ο {]αῦ {πο 
οῬ]θοῦ οἳ {πο ροτοτηῖηᾳ νοτο 15 ἰακοη α5 ἴπο ϱαΏ]θοί οἳ {ια 
ΙπβπΙνο, 8 Ἰθτθ απᾶ 1η Ῥ]αΐο ΟΠαχπιᾶςς ο. Υ Ρ. 16158: 
ὅπως µηδείς σε πείσει τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν θεραπεύειν, ὃς ἂν μὴ τὴν 

ψυχἠὴν πρῶτον παρασχῇ τῇ ἐπωδῇ ὑπὸ σοῦ θεραπευθῆναι. 8 
Ἠανο βετοτα] Ιπρίαποος οἳ ἴ]θ αοἴῖτο 1πξ, πίἩ παρέχειν ἴπ ἐλ]8 

8656, Ο7Υ, 1 2, 9 παρέχουσι δὲ καὶ τὴν ἡμέραν ἑαυτοὺς τοῖς 

ἄρχουσι χρῆσθαι, ἆθ το 64. ΥΙ 16 μὴ παρέχοντος ἵππου δύνα- 
σθαι ἀναβαίνευ, ΑΡθ8. 11 25 παρέχων µάχεσθαι Θηβαίοι εἰ 

βούλοιντο. πρός, δεσυπάωπι, “ὮΥ ιο βἰαπᾶστᾶ οἳ”, οἳ. ἨΗΙεχ. 
7 1: 999. 89, εὖ ἴσθι, ρατοη{Πε[οα]1γ, 'Ὀθ ϱατθ’. 866 Ἡ. 
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{ο Ἠ[ετο 1. 681. 84. κατεσκευασµένη, Όοπο εἰ ἄεεογο 
υεδέζέι ογπαία, ποπι Γισαία (Βία). 16 πρ]ί αἷδο τηθαΏ ΄Ῥθ- 

Ἠανίηρ Ἠοιβα]ξ”, 8 ἵπ Ο7χ. υπ ὄ, δΤ ἐπιθυμῶν ὁ Ἐῦρος ἤδη 
κατασκευάσασθαι...ὧς βασιλεῖ ἡγεῖτο πρέπει». 

ΟΗΑΕΤΕΕ ΧΙ 

“Παυΐπῃ Ἰ]ιοαγᾶ εποι]ι οἱ ἰ]ε ἀἄοΐπααο απᾶ εἸιαγασίογ ο) Ι8 
τοἱ[ᾳ ᾿, οοπέΐπιες βοογαίθς, “1 ιοϊε]ιοᾷ αἶθο ἐο Ίιοα) 8οπιεἰ]ίπῇ 601- 

εεγπίπᾳ Ι9ε]ιοπιας]ις) οιυπ. ἀοἴπρε, ἐ]αὶ Ἱιαυίπρ Ἰοαγπὶ αἰῖ αὐοι 

ἔ]ιε Ρτοσεεάῖπρε απιἀ οεσιραϊίοπ οἱ α πιοᾷεῖ ϱεπί]επιαπ, 1 πεζφ]ιὶ 

ἴγψ ἐο ἐπιίαίε ἴ]επι, α8 αγ α8 α Ῥο0γ πιαπ οοιῖᾶ (5 1). 18ε]ο- 

πιασ]πιδ οοπθεπἰεᾷ {ο ϱίυε πιε απ αεεοιπιὶ οἱ Πί ἀαῖῖψ 1ΐἱε,, 

θερφσίπρ πια ἰο δεί Πείπι τἱφ]ιί { 1 ἰ]οις]ί απι]ιίπῃ απιίθο ἵπι {ὲ 

(ὃ 2): 1 ωαξ απιιεᾷ αἲ λε ἔᾷεα οἱ α Ππίε]εᾶ Φεπίῖεπιαπι Ὀείπῃ 

δεί τίφ]ὲ οπι απ ροϊπί οἱ οοπᾶιμοί Ὁψ πιεεῖ[, αἲ 1ο]ιοπι πιει 

8ΠΕΕΥ αδ απ άἱ6 ἰαϊ]ιεγ απᾶ Ρουεγίγ-εἰγίε]επ, ἐπεαραδίε ἄγεαπιεν, 

ἔλιοιιρ]ι {ο ὂε ειτε ἐλαί ρουεγί ἶθ πο αἴωαιίε α Όαγ ἰο φοοᾷ- 

Ίι6δ5, ευεπι ἴπι ἔ]ιε ἐγεε οἱ απ ιπάἰεσεγπίπῃ ριδία, Ι ]ιαᾷ Ἰεαγπεᾶ 

πιοῦ ἴοπᾳ ὀε[οτε /γοπι α οοπυεγθα(ἶοπι τοῖέ]ι ἐ]ιε Φγοοπι οἱ Νλίας, 

αο]ῖςε]ι 1 γερεαἰεᾷ ἴο Ιεο]οπιαε]ιιε (5 ὃ---δ ϐ). 
Ἠε ἴ]ιεπι ϱαυε πιο α θεπεταῖ οιλίπε οἱ Ιΐφ ἄαἶτιμ ία; Ίοιο 

118 Πού οαγε ωα8 {ο ραψ Ρίουε οοιµγὶ {ο ἐ]ιε Φοᾷ» απιᾶ γα ΤοΥ 

ἐλεῖγ φγασίοις Ὀἱεβεῖπῃ, οϊε]ιοιὲ ω]ιίο]ι ἐέ Ίοεγο υαΐπι ἰο ἴοοί ου 

τορρετίί; Ἰιοω, 8ο αγ αξ 1οαθ Ῥοδθίθῖο οοπθἰθίεπιέῖ τοϊέ]ι ἐἶιο 

επασί ἀἱεε]ιαγρο οἱ Πῖς γεἰἰφίοιι ἄιιίεβ, Ίιε πιαᾷο {ὲ ἐ]ιο οπιᾶ απᾶ 

αἶπι ο) ]ωΐς Ιί[ε ἰο γεβεγυε Ὀοᾶἵῖη Ἰιεα]ί]ι απζ υἱροιγ; ἐο αγ ἐ]ιε 

γεδρεοί οἱ Ἰιῖ Γεϊῖοιυ-οἰείσεπς απᾶ οοποἰζίαίο ἐ]ιο φοοᾶωίί οἱ] 

}Γἱεπᾶς ; ἴο αυοίά ἴ]ιε Ρεγ{ῖδ ο) Όαγ οὐ]ιοιί ΓοΥΓεἰέίπιρ ]ῖς Ἰιοποιι, 

απᾶ ἰο {πεγθαθε Ἰς ]οτίωιε, { ιο οοιῖᾶ, Ὁψ Ἰιοπεδθὶ ΠιεαΊΒ 

(6 Τ--ὲ 8). 
1 τοσα ιιγργἰφεᾶ ἰο Ίιεαγ ἐ]αῦ Ἰιε σατεᾶ ΟΥ τωθα]έ]ι απιᾷ ἰ]ιε 

ἐγοιῦῖεε ἐλιαί αἰίεπᾶ οπι ἐὲ, Όιωὲ Ἰιε αοηποιυϊεᾶφεᾶ ἐ]αί ἐ]ιο ΥΘάΦΟΠ 

το]! Ίο ἄἱᾶ σατε ΤΟΥ {ὲ Ίσαβ ἐ]ιαί {ΐ «αυο Ἰιπι ρἰέεαδιγε ο Ό6 αὐῖο 

ο πια]ε πιαρτ[ιοεπύ ο[εγίπ( {ο ἐ]ιο φος απ ἰο σοπἰγἰδιέε ἰο 

ἔιε πεοεβεϊέίε ο) ]μ8 ]γἰεπά απ ἰο ωογ]ιθ οἱ Ριιδῖίς τί 

6 9). 
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1 αἀπιεᾶ ἐ]αὶ ἐ]οβο Ίυεγε ἀοιιδίίεδ Ἰαιᾶαῦῖε οὔὐ]εοί οἱ 

απιυἰείοπ, απιᾷ ἔλιεπι αξ]ιεᾶ ου Ρι]ῖογ ἀείαϊῖε οἱ ]ΐ ἄαίι πιοᾶε οἱ 
ζΐχε, απιζ τοἰε]ιεᾶ ἰο Ίιοιο Ὁὴ ιο]ιαί πιεἰ]οᾷ Ίνα αἰίαϊπεαᾶ {ιο ετιά8 

το]ιέα]ι ]ιε γερτεεεπἰεᾶ ἐ]ιαῖ ]ιε Ῥγοροδεᾶ ἰο Ἰιπιδεί} (8 10---8 11). 
Ἡο τερἰἰεᾶ ἐπ ϱεπεγαῖ ἰεγπιδ ἐ]ιαὶ ἴ]εγο ο α ππιιθιαῖ 601ι- 

πεπῖοπι Ὀείιυδεπι ἔ]ιεπι, Φἴπσο 1ὐοχ], Ῥαϊπδία]ίπς ατιᾷ εωεγοῖδε 10ᾳ8 

πεσεδδαγὴ Του ἰ]ιο αἰἰαίηπιεπὲ οἱ αἲῖ (5 139). 

ΠΗ 8 απκισεγ Ὀείπᾳ ίοο Όαφιιο ἰο θαἲἰ[ πιο, 1 επαιϊγεᾶ τυ]ιαὲ 

Ραγιϊσιίαν Ἰεπᾶ οἱ 1ωογ], επεγοίδε απιᾷ Ἰαῦοιγ Ίνα πιεαπέ, 101ιεγ6- 

προπ Ίιε αυο πιο α εἸιαγπιῖπφ απιᾶ ογαρ]ίο ἀεθεγίρίίοπ οἱ 8 

ογάἵπατη οµί-ἄοογ οεειραϊίοπι (5 19---δ 18). 

Οπ΄ πι επρτεδείπφ πι αἀπιϊγαίίοπ οἱ Ἰΐ οοπιυϊπαϊίοι οἱ 
πιθαπβ απιᾷ ]ιῖ8 θιισσεδε[ιζ Ῥγοδεσιµξίοπι οἱ ες επζς, οἱ οω]ιῖσ]ι διιο]ι 

Φγασιϊσαϊ Ῥγουί 1οαθ 86ΕΊι, Ἱιο οοτ]εεθεᾷ ἐ]ιαί 8ο] οοιγ96 ο) εοπᾶιιοί 

επροδεᾶ Ἰέπι ἰο πιισ]ι οὐίοφιή, 5ο απϊαίραϊϊῖπαφ πι φιεδίῖοτι 

το]ιεί]ιογ Ίιο εὖεν ἐγοινῖεᾶ Ἰιπιεί{, { οσοαδίοπι αγοβθ, ἰο {ωδίΐν 

8 εοπᾶιοὶ. Ἡε γερῖἰεᾶ ἐ]ιαί {έ 10αβ Πΐς οοπδἰαπέ επιρίούπιεπὲ {ο 

υἰπαϊσεαϊε Πέπιθεϊ{ Γγοπι απ ειιδρἰσίοπι οἱ ἐπ]ιβίῖσε, απ {ο ρτουθ 

]ΐΦ ἄεείγα ἰο ἄο ϱοοᾷ αξβ ιυἰᾶεῖιη αδ Ῥοδδϊὐῖθ, απᾶ φεπεταϊῖη ἰο 
Ῥγοπιοίε {ιβέίσε αἲ Ίιοπιο απ αὐτοαᾶ. «Τον αο]ίε]ι Φ11ρο8ε Τε 

αἀᾶδεᾶ ἰ]αὶ Ίιε ὑπυατίαῦϊη Ἱερί ιρ ἴ]ιο ἸιαὈιί οἱ ερεα]ίπᾳ απᾶ 

ἀεὐαιῖπᾳ, αεοοπυρζἰδ]πιετίθ το]ιίο]ι Ίιο }ουπιᾶ οἱ σγεαί δεγυΐσο πι 

ἔιε ἀαίῖ ἐπίεγοοιτεο οἱ 1ο. Βοπιειΐἴπιε Ἱιο εοπ]εδεεᾶ ἰ]ιαί Ἰια 

δα» πι ἐ]ια ιυγοπᾷ απιᾷ ]ιαᾶ {ο ὃε ἐγιεᾷ αοοοτᾶάϊπρῖμ. 84 ὠ]ιοπι{”, 

ΙΤ αλ]ιοᾶ, “ΒΗ πι οιοτ ο{[ε”, ]ιο Ἰευπιογοιιδῖ γερ]ἰεᾶ, ΄ἴο Ίο]ιοπο 
1 σαπ. πουςγ πια]θ ἔ]ιο 100786 αρφρεα} ἴ]ιο δείίεγ τεαξοπ᾿᾽ (8 19--- 
625). 

51. 1.1. ἐντεῦθεν, {οί ἔωπι, “ ποτθιροπ”, χα 11. 

Βοατνῖας οη ]τρίϊ ἄθους. 1 45 8478: ΄54Πθ βοϊοπάαππι Χοπορλοπίθια 

φοτἱραίςδο ππαπῃ ΠὈταπιοροοποπαῖσατα, οπ]α8 ρατς α]ίτας αρτίοα]θαταπα 

οοπ/(πεί; ἆο απα ρατίο τηα]ζα αᾶ [5ααπ1] Που ορια ρίήας (ταπδύυα]ς, 

αἶσαθ οδίατη 4ο θοτᾳὶοίς Μαροπῖς Αἴγὶ, Οαζοπῖς, Υαττοπῖς, Οἱοθγοπ]5 4ο- 

αᾳαθ Ἰϊρχγο {ενῆο Οεοοποπαίοοσαπα, αἱ αρτἰοα]ύυτατα οοπποῦ, Ἀαπα 

Ῥτίπιιβ Ῥταθοερία Ἠφοσί, ααθπιαάπιοάσπα ἀθὈεαῦ πιαεγ[απα]]αβ ἀοπαί 

Άβοτο; 5οοαπᾶυβ, απεπιαᾷ πιοᾶιπα Γοσί8 ραζογ{ατα ας”. 

μὲν δή] Βεο Ἡ, ἴοα 94. 8. τὴν πρώτην, 6ο. ὁδόν, πρωτη 
«οχ α οοπωππεησεπηεΠ{”, “ {ο Ὀερῖα πα). α. 5 160, 2, Μαάν. 
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8 91 ᾱ, ΟΕ. Μεπι, τττ ϐ, 10 οὐκοῦν καὶ περὶ πολέμου συμβουλεύειν 
τήν Ύε πρώτην ἐπισχήσομεν, 1μποῖαπ Ῥϊβοαίοι ο, 89 Ρ. 608 τ 

προσεκύνησα τήν Ύε πρώτην. ἄξια- -πάνυ κτλ., ΄ΥΘΙΥ 

ογεᾶἹίαῬ]ο {ο ῬοΐἩ οἳ γοα’. Οπ {πο Ῥοβίίοη οἱ πάνυ 890 π. {ο 

Ἠ[αν., τ Ἱ. 7. δ. ἐφ᾽ οἷς, ΄οἩ π]ιαῦ ρτοιπᾷς’, κιν 18, 19. 

διηγησάµενος ἡσθῇς] ᾱ. 56 279, 1. 7. τελέως, “{α]1γ”, 
ρε]οπ 56 1. 29. διακούσας] Ἠίσν. ]. 6θδ. καταµαθών, 
ἢν δύνωµαι, ΄ΨΊεη, 1ξ 1 ομη ἆο ο, 1 Ἠατο ϱαοοθοᾶρᾶ ἵπ Ίθατη- 
1ης’. πο γετὈ καταµανθάνειν ἶ5 οἳ {τθαποπῦ Ο0ΟΠΥΤΘΠΟΘ 

1π {Π]6 ἀἱἰα]οσαθ. ἈΒ6ρ ]ηάος Τ ϱ. τ. 8. χάριν εἰδώ, 

έπααγ 196] ΙπᾶεῬίθᾶ ”, τι 209, 

52. Ἰ.9. καὶ πάνυ ἡδέως, “τῖσαί ᾳ]αᾶ]γ”, ϱοο οἩ 1 197. 

10. ποιών διατελώ] α. 5 279, 1. 11. μµεταρρυθµίσῃς 
(µετά, ῥυθμός), Η6. “τεπιοᾷς!’, ΏθηποῬ «απιοπᾷ 

55. Ἱ. 19. πῶς ἂν δικαίως µεταρρυθµίσαιµι, “Ίου εἹλοπ]ᾶ 1 
Ῥατο {1ο τίρ]έ {ο οοχτοοί2) Τη ρτοίαβῖᾳ ἶ5 οοπ{α]ηοᾶ 1η δικαίως 
εΠαβί]γ’ 1.6. 18 1 Ἠαᾶ ]αβί]ος), . 8226, 9, α.Μ. Τ. 662,1 ρ. 111 

Ψιο ᾳποΐθβ ΒοΡΗ. Απρ. 240 οὐδ' ἂν δικαίως ἐς κακὸν πέσοιμί 

τι. 14. ἀπειργασμένον καλόν τεκἀγαθόν, Ρεγ/εσίε ργούιπι. 
Οἱ. Ῥε]ου κιν 5 6, Ον. ντ 1, 96 ἡ θήρα ἀπὸ τῶν ἵππων ἐνεργοὺς 

μάλιστα ἀπεργάζεται, ΒΥτΏΡ. ΥΠΙ δῦ οὕτω τελέως τοὺς ἐρωμένους 

ἀγαθοὺς ἀπεργάζονται, Β]αῦ. Ώορ. Ῥ. 6θθ Α ἀπειργασμένος τύραγ- 

νος, “8, Ππϊκλοᾶ ταπ{’, Ἐμαεᾶχ. ρ. 279 Α τέχνη ἀπειργασμένη. 

16. καὶ ταῦτα ὤν, /απᾶ {]λαί ἴοο, π]ει 1 ΑΠ α Ῥ6ΙΓβΟΏ 1ο 

4Π1 {Ποισ]έ {ο Ὦ6 οὔο., Ἠίετ. 1. 61. 16. ἀερομετρεῖν, 
έἴο πἹθαβατο {πο αἶτ᾽, ΏσποῬ {ο Ίο56 οπθρο]ξ ἵη 1ᾷ]ο6 απᾶ τασαθ 

βροοπ]αΙοηΏΒ (μετέωρα) αΏοτο {ιο οοπιργε]ιθηδίοη οἱ πιαπ’. Ο8, 

{19 ποχᾷς ραῦ Ιπίο {πο πιοπίΏ οἳ Βοοταίας Ὁγ Ατϊβίορμαπηος ἵπ 

ἴμο Ο]οπᾶς 1. 226:-- ἀεροβατ ῶῷ καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον. 16 ντ85 
0Π6 οἳ ἴμο «Ἠβχσθβ αραϊπδῦ Βοοταίθβ, οη ΥΠΙοὮ Ἡθ 85 οοἩ- 

ἀεπιποᾶ {ο ἀεαίἩ, (]λαῦ Ἡθ Ίν8ς τὰ µετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ 
ὑπὸ γῆς ἅπαντα ἀνεζητηκὼς καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω 

ποιών Ἐ]αῦ. Αρο]. Ρ. 185, απᾶ αραῖπ Τρ. Ῥ. 19 Ὦ Σωκράτης ἀδικεῖ 

καὶ περιεργάζεται, ζητῶν τά τε ὑπὸ γῆς καὶ τὰ ἐπουράνια καὶ τὸν 

ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν. τὸ... δοκοῦν εἶναι ἔγκλημα] 
«Απ επ{ῖτο Ῥτοροβίίοᾳ τηαΥ Ἠαγθ α ἀθβοτιρθῖοη οἳ 159 ρατροσέ, 

ος οἳ 165 Ῥτθᾶϊοαίθ, αΏποχθᾶ {ο 16 η ἴμθ ἔοτπι οἳ η βΡΡροβῖ- 
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{1οη. Τη Αη αοὐ]νθ Ρτοροβί{ίοἩ, ἐπῖς αρροβίθίοπ αἰζαο]ος 15ο]Ε 
ο ἴἶπο ορ]θοί; ἵπ α Ῥαςδίνο οη6, {ο {πθ ϱα0]θοῦ᾽ (48 Ἠθγο πένης) 

Μαάνιίσ 5 19 Ἐσπι. ὃ; οἳ. Ἠίετο 1. 689. ἀνοητότατον, {περ- 
εἰβαίπιωπι, ποῦ, α5 ἸΓαἰδχκθ ἐταπε]αίος 16, σγαυἰθείπιιπο. 

δ4, Ἱ. 1Τ. καὶ-- μέντοι] 1 12, χ 08. ἦν ἂν ἐν πολλῇ 
᾿ἀθυμίᾳ, “1 ϱἹοπ]ᾶ Ἠανο Ῥθθη ἵπ ρτομί ἀορραῖτ αἱ ἐπί οἩαχρθ΄: 
τῷ ἐπικλήματι ἵδ η ο ἀαΐϊνο ας 1 {πο τετρ σφόδρ) ἂν 
ἠθύμουν Ἰαᾶ Ῥθει πβθᾶ: οἳ. Απαῦ. νι 2]. 4 σφὀδρ᾽ ἠθύμουν τοῖς 
γεγενηµένοις, Μαᾶν. 5 44α Ἱ. 26. 

τῷ ἐπικλήματι τούτῳ, ᾳποᾶ πηΒῖ ρα αροτέαέθπι οὈἱοίαπ6, Νατα 
Ίπ οοπαπιθ]ατα ἈΒοογαΐζος ἀἰοερβίαγ πένης. ἨΜασίπιας Ὀγτίας Ὠϊδε, 

Χχχιςσ οχίγ. πῶς οὐκ αἰσχρὺς καὶ ἄτιμος καὶ δυσγενὴς καὶ ἄδοξος καὶ πένης ὁ 

τοῦ λιθοξόον, ὁ σιµός, ὁ προγάστωρ, ὁ κωμῳδούμενος, ὁ εἰς δεσµωτήριον ἐμβαλ- 

λόμενος καὶ ἀποθνήσκων ἐκεῖ, ἔνθα καὶ Τιµαγόρας ἀπέθανεν. ΕΙΘΚΕ. 

19. εἰ μἠ--εἶδον] 1 1. 106. πρφην, πιρογ, “ΙαΜε]γ”, 
έῆιο ἄαγ Ὀοείοτο γοξίετάαγ’, ῬτοβαΡ]γ {ο πρωΐην (5). ὥραν) αοο. 

οἳ πρώϊος. 20. τοῦ ἐπηλύτου, Ἰ.ᾳ. ἐπήλυδος, αἄνεπαα, 'ἴχιθ 
Σοταϊσποτ᾽. Οοῦρεί Ῥγοδοροφγ, «Χεπορῃμ. Ῥ. δ7. 

2ο, καὶ δῆτα, 'απᾶ, Ι6ῦ πηο {α]] σοι’. Οποᾶ βοοθᾶ1έ Ρ6γ καὶ δῆτα 
Ῥατήϊου]ας, ΠΟΠ βἴπο ᾳτανΙογθ αἀδενοταῦίοπθ αἀἰαπρϊίανς, ααα οπαπί ἁαὈ]- 

{αθἱοπῇ, ᾳααθ πιογογί ρο55θ γἰάθαύας, ἶ8πῃ απόθ οοουτταίας, υὐ ἵῃ Ατἱ50. 

Αεπατπεηδίοας τ. 141: 

τοῦτον μετὰ Σιτάλκους ἔπινον τὸν χρόνον 

καὶ δῆτα φιλαθήναιος ἦν ὑπερφνώς, 

ααοᾶ Τμαῖπο ἀῑσαςδ αίφιε αἄεο, οὐ ἵπ Ὑεερίς Υ. 11 8ᾳᾳ. 

καμοὶ γὰρ ἁρτίως ἐπεστρατεύσατο 

Μήδός τις ἐπὶ τὰ βλέφαρα νυστακτὴς ὕπνος, 

καὶ δῆτ᾽ ὄναρ θαυμαστὸν εἶδον ἀρτίως. 

Αάᾶο ΤΠαογᾶ1ᾶϊς ΠΡ. ντ ο. 88 καὶ δῆτα, ὃ πολλάκις ἐσκεψάμην, τί καὶ 

βούλεσθε, ὦ νεώτεροι, ἩἘ. Κ]οίᾳ αἆ Ώεταχ. ἄε ρανέέσιζἰ5 11 443. 

ἠρόμην...εὖ...εἴη] 127, αν 9. «. δ 282, 4. 

6 δ. Ἱ. 9ὔ. τῷ ἐρωτήματι] ἴἶιο ομαδα] ἆαίῖνο αξίοτ {μα 
ποδβῖοπ οἳ βατρτίβο οοπίαἰπεᾶ 1π ἴλο εχρτθβεῖοη προσβλέψας 
µε ὡς οὐδὲ ὑγιαίνοντα, 'βἴατῖηρ αὖ 1ηθ 85 1 1 πεχο ποῦ 6ΥΕΠ 
η πι τὶρΏξ παϊπᾶ {ο αξΙς επο]ι ο αποβθοπ’. Ο8. 4Ώοτο 1. 18, 
26. οὕτω δή, οἷο ἄεπιιπι, 1 99. ἀνέκνψα, Ῥτορ. επιογοῖ, 
1 οαπιθ πρ οπῦ οἳ {πο πγαζοτ᾽, Ώεπος απίπεωπι γεεερί ἐπὉ ἀεδρεταᾶ- 
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ἐΐοπα, “χθοογογθᾶ πι βρἰτϊζβ’, «Ὀτοαί]οᾶ ασαϊπ’. Ο8, Ἠοτοᾶ, Υ 

91 ὃς ἐπεί τε δι ἡμέας ἐλευθερωθεὶς ἀνέκυψε. ἐστὶν ρα 

θεµιτόν, /1δ 15 Ῥοββίῦ]ο, 16 αρροασβ’. Ο8, νι 88 απᾶ Μαᾶν. 8 257. 

489 27. ἀγαθῷ γενέσθαι] οἨ ἴλπο οοπ{ογπΏγ οἳ ιο ο85ο οἱ ια 
Ῥτθᾶϊοαίο-ποΆπ ο {]αί ο {πο ἀοβπϊ[ο στατηπηα{]οα] βαρ]θοῦ 56ο 

ᾱ. 5 196 Νοίῖο ὃ, Μαᾶν. 5 158 Ῥ. Οξ, Ἠίοτο 1. 94. εἰ τὴν 
ψυχἠν---ἀγαθὴν ἔχοι] 56ο π. οἩ 1 19. 28. ἀγαθήν] Ρτε- 
ἀϊσαῖο αἀ]εσίνο, . 8 149, 8. 

96. Ἱ. 29. ὡς θεµιτόν (5αΏ. ὄν), 1.ᾳ. νομίζων ὅτι θεµι- 

τόν (1.9. δυνατόν) ἐστι. Βο Ο5τ. Υ 1, 19 ὡς οὐκ ἆν ἄγκαιον 

(56, ὄν) τὸ κλέπτεω. ἄ. 8271, θ Νοίΐο 2 (2). 29. ἀγαθῷ ἀνδρὶ 
γενέσθαι] αὖοτο 1. 97. 90, ἵνα--μιμεῖσθαι] Τηο9 οχᾶετ {8 
ἵνα ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς αὔριον ἡμέρας καὶ ἐγὼ πειρώμαι μιμεῖσθαι 

σε, ὃ τι ἂν δύνωµαι καταμαθεῖν ἀκούων, Ἰταπε]αίο: “1η οτᾷςτ 

ἴπαῦ 1 πια οἨη πΙΥ ρατί ἔτοπι απᾶ αἴτογ {ο-ΠΙΟΙΤΟΥ οπάθατοας 

1ο {ο]]ου; γοὮιχ εκατηρ]θ, ἵπ υλαβίουετ 1 απι 8] {ο Ίεατη Εγοπι 

Ἠρασῖηρ Σον’. 89. καὶ γὰρ ἀγαθή--ὧς ἄρχεσθαι, “{ος 1ΐ 
(6ο-παοττονγ) 18 αη οχοθ]]οπύ ἆαγ {ον οπἰετίησ προη α 6ΟἱΥΑΘ οἱ 

γιτίαθ᾽, ΟΥ Ρ6ΤΗΏΒΡΒ, α5 Ἰαϊε]κο απάοτείαπᾶς 1έ, φασφιε ἀῑςε 

ἑάοπεα οδί αἆ υἴγίιίί αἐιᾶΐωπι ὑιορίεπάιπι, Έοι ὡς ἵηπ ἴπο 

β6η56 6ο ἴ]αῦ᾽Ξ- ὥστε, οἳ. αΏοτο νι δτ, Μαᾶν. 6 1606 Ὦ Ῥεπι. 9. 

«Ῥ]ασοεί Βοληοϊᾶθτί ορἰπὶο”, 5875 Ῥτοϊίεπρασϐ, /Ῥ6χ Ἱτοπῖβπα 

βἱ]αᾶφτο Βοσγαίθπι ο ϱαρθγβΙοποθτη Υα]ρατοαπῃ, 4παθ απβρίσβτ- 

ᾱἷς ορεσίθαβ ἆἱθβ αποβᾶαπα Ῥοσα]αχθς ἄἰσαραί Ἰ. 

6 τ. Ἱ. 54. μὲν--δ ὅμως, ΄αἰίποαπρ]--γοῦ πογετίμεῖθς’. 
9δ. ἃ-- ἐπιτηδεύων, 5ο. ταῦτα ἅ, (ἴλοβο Ῥατδαϊΐς, βἰπάΙθβ, ἵπ 
ν/μ]ο] 1 οπάραγοαχ {ο Ῥ8β8 τιΥ 149). 8θ. διαπερᾶν τὸν 
βίον, υζίαπι ἐγαᾶισεγα. 

56. Ἱ. 97. γὰρ πἨΙοἩὮ βοχΥο8 {ο Ιπίτοᾶπορ {19 ϱαὈ]θοῦ νη]] 

ποῦ Ῥο {ταπβ]αίθᾶ ἴπ Ἐπρ]ςῃ. Ο8, τν 58, πα ὅθ. κατα- 

µεµαθηκέναι δοκώ] Μαᾶν. 8 100. 88. ἄνευ τοῦ γιγνώσκειν] 
οἳ, τ 6, κ 80. 89. ὅπως ταῦτα περαίνηται, !ἐ]ιαῦ {]]ᾳ (ᾳο. 

ἃ δεῖ ποιεῖν, ὑλαῖχ ἀπίγ) ελοι]ᾶ Ῥο {α]β]1οᾷ”. ᾱ. 6 217 ποῖο 1. 
Έοτ ἴἶπο οπαβεῖοη οἳ {πο ατίοῖ]ο Ῥοίοιο ἐπιμελεῖσθαι οἳ. ικ θ7. 

οὐ θεµιτόν, ἐῑΙἰοίζωπι, πιο/αδ, “Ιπαροββίο]θ’. 40. Φρονίμοις 

οὖσι, /1 ἴἨΠογ ατο ριαᾶρηῦ’. 41, διδόασιν εὐδαιμονεῖν] 

ο 
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Μαᾶν. 8 146. τοῖς δ᾽ οὔ] οὐ ἶ5 αβοᾷ ὑο[οσο α τονα] ποιό 
ιο Απα] κ πει 15 βἰαπᾶς αὖ 1ο επ οἵ α οαᾳβο απά πο 19 ἶ5 
οπαρ]α{ῖο; οἳ. Ἠσί]. τι 2, 2, ΟΥτ. τ ὃ, 8, Υ ὄ, 91, ντ 1, ὅ, Μεπι, 

τν ἤ, 7. 49. οὕτω δή] Ἱ. 26 η. ἄρχομαι θερα- 
΄πεύων, “1 Ὀορῖπ ὮΥ ποτββΙρρίηρ’. ἄρχεσθαι 5 αβοᾷ πι 

Όλο ΙπβπΙ(1νθ πηθη ιο πούῖοη οἳ {1ο ἄαρεπᾶεηί Υοτὸ 16 οπ]γ ἵπ 
1π{θη{19Π, ποῦ 1π αοἲ; σα(Ἡ {ο ραχᾖΙοίρ]θ, οι 09 αο{]οη 

16 αἰτοαᾶγ Ὀοραπ. ΟΕ. ΟΥτ. νι 8, 2 ἄρξομαι διδάσκων ἐκ 
τῶν θείων, Ῥ]αῦ. ΒΥΠΑΡΟΒ. Ῥ. 186 Β ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῆς ἰατρικῆς 
λέγω». 45. ὧς ἂν θέμις ᾖ µοι κτλ.] ἸΓεϊρ]κο ἔταπβ]αίος, 
μὲ ροββύπι, υοῦΐο οἱ Ῥγοσίῦιιε Γαοἑῖφ, Όεπε υαἴετε θπᾶ εἀᾶβ ΄ παπιρθ 

ΏΟΠ {πα Ῥγθοῖραβ απαπα ορθγα ΠοπιΙηῖ5 {α]ΐα δαηῦ αοπἰτεπᾶςα , 
αἰτη(]ατ]γ Τιοιπο]αγῖαβ 6οπογ τὲ πο]ί ϱγεσαπἰῖ Γα5 εἰὲ εἰ υαἰείιάῖ- 

πιεπι Όοπαπυ οοπἑίπεγε οὐ οογρογίθ γοῦιγ. 

Αοοογᾶϊπα {ο οοάγία Μ. Τ, 644 Νοίο 2 ἂν θὰ {ιο βπα] ρατίῖο]ος 

ὡς, ὅπως Απᾶ ὄφρα (πό ποῦ ἵνα) αἀᾶβ πολίτης {ο {1ιθ 86Π589 νΠ]ο] ο.π Ὦθ 

οοπγογεᾶ ἵπ Ἐηρ]ίςδα. Μαᾶνίς αν. Βγηῦ, ὃ 502 8478 λμαῦ 16 τοῖοις ο 8 

οοπαἴίοτ ἱππρ]]θὰ οἶέ]αυ 1π πο ρτοία5ῖ5 οΥ ἵπ {16 βροᾶοβδῖδ, Τῆ8 ὡς ἂν 

µάθῃς, ἄκουσον ΙΠΘΑἨΒ αέ ἀΐθοαδ, σιιᾶ!: ἄῑθσσφ αιέεπι δὲ αιᾶίαδ, Βορῃ. 

ΡΗΙ]. 818 ἐάσωμεν...ἔκηλον αὐτόν, ὡς ἂν εἰς ὕπνον πέσῃ-- "ἴπαί Ἡθ τηαγ {α]1 

β5]Ί6ορ’, 45 Ὦθ υγΙ]], 16 νο Ίοαγο Ἠϊπι ααϊοῦ, 

40. πλούτου καλῶς αὐξομένου, ΄8Ώ ΙΠογθιβο οἳ πα] ὮΥ 
Ποπουταβ]θ ΠΙΘΔΠΒ᾽, 

69. Ἰ. 47. µέλει γὰρ δή σοι ὅπως πλουτῇς, /ΨΗΣ,. ο 
σοι τεβ]]γ οΏτο 60 ΤΙΠΟΊ {ο ϱτού τίοὮ 49. ἔχῃς πράγ- 
µατα ἐπιμελόμενος, περοίία εἰὈί /ασεθεαθ ἄιιπι θα ο1ἱΥα8, “ΠιΒΥ Ἠθ το 

Ώθ {τοιΏὈ]θ οἳ {α]ΐηρ ομτο οἳ 15. Ο8, πια 97, ΟΥτ. ντ 9, 91 

φυλάττοντες πράγματα ἔχουσι, 1Ὀ. τὰ περιττὰ χρήµατα πράγ- 
µατα ἔχουσιν, ΝἨΘΙΘ Ἠομθγετ πράγµατα ἔχουσιν ΠΙΔΥ Ώθαυ 

8 ἀῆογεπῦ πηθβπ]πᾳ, 86Θ ΤΩΥ Ἡ. {ο Ἠίθτο 1. 62θ, Ο7τ, ντ ὃ, 40 

δεῖ πλείονα ἐπιμελούμενον πράγµατα ἔχειν. 60, καὶ 

πάνυ γε, 'πιοβύ ορτίαΙη]γ’, 560 Ἡ. {ο 47. τούτων, 80. χρη- 
µάτων. δ1. ὧν ἐρωτᾷς, 'αθοιῦ πη]οἩ γοι ββ]ς”. δ.. 
µεγαλείως, πιαρπί[οε 1.6. δρεπᾶϊᾶο εαογἰβοίογιπι αρραγαία. 
69. κατ ἐμέ, ΄α8 ἴαν 88 ἀθροπάβ οἩἳ 1ης). Ο8, [Ὀοπποβίμ.] 

αἄν. Ῥο]γοὶ. 8 69 ἵνα μηδὲν ὑμῶν κατ’ ἐμὲ ἐλλείπηται, Ἐπχ. 
1ΡΗ. Απ]. 1441 σέσωσµαι κατ) ἐμὲ δ) εὐκλεὴς ἔσει. μηδὲν 
Χρήμασιν ἀκόσμητον εἶναι, οριπι οΥπαπιεπἰο ποπ 6αΥ6Υ6, «Βηοπ]ᾶ 
ποῦ 09 1η ΑΠΥ ἐλίπρ απξατηἰςΏθᾶ γη ΠΙΟΠΟΣ”. 
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510. Ἱ. 6ὄθ. καὶ-- γε] τ 16, τ 28, δυνατοῦ ἰσχυρῶς, 
ἨὶσΗ]Ψ ἱπβαεπ{Ια]”, «Υθτγ τίομ). Ἐου ἐ1θ παθαπίηρ οἳ δυνατός οξ. - 
κνπ 9, ἴοχ ἰσχυρῶς 1ν 80 απᾶᾷ {οχ ἴλο ρεῃ. α1ἴ6Υ εἰμί βοο Μαᾶν. 

ξ 64 α απᾶ οἳ. α,ονο ια 10. πῶς γὰρ οὔ; “Ίου οαπ 16 ποῦ 
Ῥο βο5”, 1.Θ. /οἳ οοπχβθ’, «ππᾶοαΡίθᾶ]γ᾽, απ οπηρ]α{ῖο αβήτπια (νο 

49 ΑἨΒΥΕΥ. ὅτπ. ὅτε, «ιαπᾶοφιίᾶεπι, ' βεεῖπα παν’. Οἱ, 

Ατὶςζ, ΝπῦὈ. Τ ἀπόλοιο---ὢ πόλεμε---ὅτ᾽ οὐδὲ κολάσ ἔξεστί µοι τοὺς 

οἰκέτας, Έα. 1121 νοῦς οὐκ ἔνι ταῖς Κόµαις ὑμῶν ὅτε μ οὐ φρονεῖν 
νομίζετε. πολλοὶ μὲν-- πολλοὶ δέ] τ 868. 68. ἄνευ 
τοῦ ἄλλων δεῖσθαι, ΄νη]οαί τοπ]γῖησ {πο αββϊδίαηποθ οἳ, ἆθ- 

Ῥεπάῖηρ οπ οἶμοις’. ΟΙ, 1. 88. 69. ἀγαπῶσιν ἡν δύ- 
νωνται, /81θ βαἱββεᾶ 1 {αγ Ῥο αΏθ’. ΟΜ. να 88, ντι 104, 

Οστ.τ1, 4 ἀγαπφη ἂν εἰ τοῦ ἑαυτοῦ ἔθνους ἄρχων διαγένοιτο, 1ν 

ὃ, 16, ντ 2, ὅ ἀγαπᾷ ἣν καὶ οὕτως ἱκανοὺς αὐτὸν τρέφειν ἑργάτας 
λαμβάνῃ. 1{ 18 αἱ6ο πςοᾷ βοπιεΙπαθβ Ῥτῦ 11οτθ Τ4ΤΕΙΥ η ὅτι 

Απᾶ πα α Ῥατάσϊρ]ο, απᾶ αἱ5ο γηΙτἩ απ αοοιδα το οἱ {πο οὐ]εοῦ, 
μας, τι 856, Απαῦ. υ ὄ, 19 ἥκομεν ἀγαπῶντες ὅτι διεσωσάµεθα, 

Τ]αίο Ἠερ. 4156 Ὦ ἀγαπᾶν τιµώμενος, Ο7τ. ΤΠ 8, 88 τοῦτο ἀγαπών, 

Ῥεπι. ἆθ οοτ. δ 109 τὰ Φιλίππου δῶρα καὶ τὴν ξενίαν ἠγάπησα. 

τὰ ἑαυτοῖς ἁρκοῦντα πορίζεσθαι, “ἴο ρχονίᾶθ {ποπιβε]γοῬ πνζ]ι 
ναί 16 ϱα/ποϊοπέ {οχ {ο ”, νι 40. 60. οἱ δὲ δὴ---πῶς τού- 
τους] απ αηπβςο]α{]λοἨ, οἳ, οἩ 1 90. 61. περιποιεῖν, ΄ἴο 

πηαΚθ {ο τοπηβῖη οἱ6Υ απᾶ αὐ,ογτθ”, 'ηατο  βαγρ]αβ) οἱ ἵποοπιθ 

οἱ6ς οχροπᾶαίατα, απ Τὸ. ὡστε, 1.6. τοσοῦτο ὥστε, 

έΤΙΟΠΕΥ ϱποιρβΏ {ο’. 62. ἐπικουφίζειν, ορίὔιιδ ειεΐ8 ει9[ο- 
φατε, «ἴο τε]ιενθ’. Τί οσοσατβ 1π 155 Ἠΐίοτα] βοη5ο ἵπ χυπ 909. 

69. βαθεῖς τε καὶ ἐρρωμένους ἄνδρας, ΄Ίη6η οἳ βαΏείαπορ απᾶ 
Ῥοπετ”, “ορα]επί απᾶ βἰτοηπσ), ἐρρωμένος Ρ814. Ῥ6σΕ. ρ858. {τοπι 

ῥώννυμι, Έοχ {15 6εηςο οἳ βαθύς οἳ. Τγτίαθας χιτ ὅ οὐδ' εἰ... 

πλουτοίη ἸΜίδεω καὶ Ἐιύρεω βάθιον (π]ετθ, Ἠοπεσετ, Ῥετρικ 

χρθᾶβ µάλιοντκ μᾶλλον), ΒορἩ. Αίπο, 190 εἴ τωος πλέον ἢ χειρὶ 

βρίθεις ἢ μακροῦ πλούτου βάθει (πΊετθ ασαῖη οί]θχβ τοαᾷ βάρει), 
Αθ]ατ τατ. Ἠςῦ. 11 18 ἐν εἰρήνῃ καὶ πλούτῳ βαθεῖ, ΕΠϊ]οβίτα- 
{ας τἰό, Αροϊι. ΈσαἨ. το, 4 Ῥ. 6 πλοῦτος ὑπὲρ τοὺς ἐκεῖ, τὸ δὲ ἔθνος 
βαθύ, 081 ππβΟἩ. 06. 114 ἀλλ' ὅτε τὸν βαθὺν οἶκον ἀνεξήραινον 
ὀδόντες 1.6. αὐιιπᾶαπίσπο. 

611. 1.64. ἀλλὰ γάρ, 'Όαί το ἐλαί αξ 1πιαγ”,  Ῥαῦ 1ο ὑταία 
193, ταθρίς ν]αί Ώδς Ῥγοοθᾶθά ποῦ Ὦγ Αα βἵπιρ]θ ορροβϊξίοη Ῥτή Ὦγ 
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βοῖπᾳ Ὀαε]χ {ο Α ΤΘΑΡΟΠ Το {ο ορροβῖίο. Το οἶατβο πΙ{Ἡ γάρ 
ταπβῦ πού Ῥο ἰποκίοᾶ 45 α Ῥαχοπίμοβίϐ, 1 119. ἈΒ66 Μοπτο5 

Ἠοπιετίο ἄν. Ρ. 964, ἨιάάᾶεΙΙ Ρίρ. Ρίαι. {ἆ. δ 141 1. Ρ. 1Τ4---ὔ. 

ο Ο. τ1. 119. 66. πολλοὶ δυνάµεθα, /ἴποιο 819 ΠΙΔΗΥ οἳ π5 
Ίο οιπ Ῥαγ {αι οοπιρΗπιθηί {ο βπο]Ἡ ΠΕΠ”. 66. ἀφ' 
-. ὦνπερ ἤρξω 5ο. ταῦτα, !ἴλαῖ πη]οὮ Υοα Ῥερατ πι”. 67. 

πῶς θέµις εἶναί σοι κτλ., 1.0. πῶςα ἐπιμελῇ θέµις εἶναί σοι 

σώζεσθαι; Φ4ιοπιοῖο Οµγᾶ8 ιέ {γε ἔιιο ΡΕΥαΥε Ροβδῖθ δαῖυωπι {6 

9ο γεδζέγιπι (ΜοβςἈθ), “Ἠοπ ἆο 7οα 1πΠαςο ἐαί 16 ϱΏα]1 

Ῥθ Ῥοββῖδ]θ {ος ο {ο Ππᾶ απ ἨἩοπουταβίθ «5οἈρθ ετεπ {τοπι 
να Ο8, Ῥ]αΐ. ἄοτς. ο. 191 Ρ. 605 9 ἀλλ) οὐδὲ τοὺς μύθους 

φασὶ μεταξὺ θέµις εἶναι καταλείπειν, Ἠηθτο Ι]κοπ]5θ θέμις 18 

ἀπάθο]ϊπαμ]ο, 96ο Ἑπίπιαηηι ἄτ, ἄχ. δ 199, 19 οὖὔ». Ἱ. πο 

τοπᾶΐπᾳ θέµις οἴει εἶναι, Ῥτορβοβεά Ὦγ Ἡ. Ἡδίίεηπο απᾶ αἀορίεᾶ 
Ὦγ Βολμοπ]Κ!, Ὀερίάςς Ἠανίηρ πο ν5 απ{ΠοσΙ{γ, 5ροῖ]5 {πθ βεπβο 
οἳ πο Ῥαβρ8ρο. 69. τῆς χρηµατίσεως--ἀκούειν, “85 ἴο 
{πθ ΊΠΟΠΟΥ-πια]ΐπς, 16 ψ] Ὄθ {πιο οποαρἩ ἴο Ἠθας αθοπό 

Ειαῦ αξίοτ αἲ {ἐπ5’. ΤἩθ ποτά Π1ογθ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ αδοᾶ 1π 915 

Β6Π5Θ ἵ5 χρηµατισµό.. ΟἩ. κκ δ 92. ΒεΠεηΚ] {ο1οἩ5 Ἐβίεππε 
1η τραᾶίηᾳ τῆς χρηµατίσεως πέρι; ἴλπο ϱεπ]ᾖῖνθ ΤΗΥ Ροχαρς Ὦο 

οχκρ]αΙποεᾷ ἴπ ἴλπο β8π1θ αγ α5 {η 1 89. 

δ1α. Ἱ.Τὸ. ἀκόλουθα--ἀλλήλων, ΄ἀεροπᾶσπῦ προπ’, ΄οοἩ- 
πθοῖοᾶ πλ οπθ αποἰῃοτ’. Οἱ, τα 12. τ8δ. ἐσθίειν---τὰ 

ἱκανά] . 6 261, 9, Μαᾶν. ἄτ. Βγηζ. 8 150 ὓ. π4. ἔκπο- 
νοῦντι, “Ἡξ Ἠο ποτ] 16 ο’. ΟΕ. Μετ. 1 2, 4 τὸ δέ, ὅσα Υ᾿ ἡδέως 
ἡ ψυχὴ δέχεται, ταῦτα ἱκανῶς ἐκπονεῖν ἐδοκίμαζε, Ο7τ. 1 2, 16 

τὸ ὑγρὸν ἐκπονοῦντες ἀνήλισκον. 185 τάρΏί αἷ5ο πιθαπ Εἰπαρ]Υ 
1 Ἡο ποτ] Ἠανᾷ), αξ ἵπ Ο5τ. ΤΠ 8, 68. πθ. ἀσκοῦντι 

τὰ τοῦ πολέμου, “ἴξ Ίο Ρτασίίςο πα ]]ίαχγ οχοχοῖβθς᾽.  Κκάλλιον 
σώζεσθαι, “{ο 6Ώβατθ Ἠ]5 εα[οίγ πλ στοβίος Ἠοποας”. τη. 
μὴ καταμαλακιζοµένῳ, εἶ ποπ γεπιίσι» {ρπαυιδφιε Λαἲ, “1 θ ἂο 
ποῦ το]αα {πίο 14ἱ6 λαλβαΐς᾽. Α. ποτᾶ Ῥεσοπ]ῖαχ {ο Ἰαΐο ἄτεσῖς. 
Τθ. μᾶλλον, {ο Ῥο ἑαχκαη πίἩ αὔξεσθαι, ποῦ ΨΗ{Ἡ εἰκός. 

819. Ἱ. Τ9. µέχρι τούτου ἔπομαν, Ίο τιξγ τις πιοπ{ε αδδἐΦΙΟΥ, 
Ρο {αχ 1 1ο11οπ, ππᾶοτείαπᾶ τον’. 62. χρῆῃ, ωἱετίε, . 
8 98 Νοίο 3, 8 188 Νοίο 2. ΄ πρὸς τὴν εὐεξίαν, «π(Ἡ 8 νἶεν 
το Κεερίηᾳ πρ γοτχ οοπς ΜΗ πΙοπ’. 84. τοῦ περιούσίαν ποιεῖν, 
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εβοουτῖηα α βπτρ]αβ’. Ῥ60 Ἠ, {ο χτ 89, ὧς, 1.4. ὥστε, ἴο 
ΕΧΡΙΘΑ {πο τοβα1]ζ, ποῦ Ῥάχροβθ. Ο8, ντ ὅτ, Η]οαχ, ο. 10, 1, 

Μαᾶτ. 8 166 Ὥστι. 2, 8δ. ἐπισχύειν, «ὐο βἰτοηρί]μεπ, «ΐο 
αάᾶ {ο ἴ]ο ταβοΆτοθΒ ο’. 1 ἆο πού απάσιβίαπᾶ νἩγ Βατργρο 1η 

ης Τ,επίῖοφιις αἹοτπ]ᾶ οἶαβς {ῖβ ψιοτᾶᾷ ΑΠηοηΠς πο ἄιδία εἰ 9ιιδ- 

Φεεία. Όπ ἴπο πδο οἳ ἐπί ἴο ᾳἶτο ο οβπβα{ῖνο πιθαπῖηρ ἴο 

νατῦβ 5οο Ἠτπί]οτ[οτᾶ, Τ]ιε Νεω ΡΙιγπιίο]ι ϱ. 216, πο 1η- 

βίαποθβ ἐπιλανθάνω, ἐπιψηφίζω. ἡδέως] αὔΌοτο 1. 9. 

δο 6814. Ἱ. 88. εἴθισμαι, “1 Ἰαυο Όθον ἵπ {πο ΠαλὈίῇ οἱ”, ΡοσΜ. 

Ρ885. οἳ ἐθίζομαι (ν 11), ᾱ. δ 104. ἡνίκ) ἂν...καταλαµ- 

βάνοιμι...εἰ...τυγχάνοιμι] ΊἨο οχάας 15 ἡνίκα, εἰ τυγχάνοιµι 
δεόµενος ἰδεῖν τινα, καταλαμβάνοιµι ἂν ἔτι ἔνδον Βο. ὄντα, /"Βῦ 8 

Άοαχ πλοἨ, 1 1 Ἱαρρεπθᾶ {ο ψαπῦ {ο γἱβ]ν ΏΥΟΠΘ, 1 βἹοπ]ά 

Ῥο βατο {ο Απᾶ Ἠϊπα ϱ01]] αὖ Ἡοπηθ). 

ης 8οΏ5ο οἳ ἰδεῖν, 9ἱ8676, 15 ΙΠΟΟΠΊΠΙΟΠ. “16 ἆοοβ ποῦ 8θ66ΠΙ {ο Ἰατθ 

ΑΠΥ τὶρ]ῦ {ο Ὀο οα]]εὰ απ ΑΙοίΒπη, αἰθποιρ] ΤΠαογάΙάθ8 οπ0θ πδθῬ 15 

ΙΥ 195 τὸν Περδίκκαν ἠνάγκασαν πρὶν τὸν Ἡρασίδαν ἰδεῖν προαπελθεῖν. 80 

Χοῃ. ΑΠ. ΙΙ 4, 1ὔ ἠρώτησε τοὺς προφύλακας ποῦ ἂν ἴδοι Ἡρόξενον, ΡΗ1]6πῃ. 

αρ. Βίοῦ. Ἐ]ογ. 118, 10 τί ποτ’ ἐστὶν ἄρα διότι βούλεταί μ’ ἰδεῖν; ἡ καθάπερ οἱ 

νοσοῦντες ἀλγοῦντες σφόδρα, τὸν ἰατρὺν ἂν ἴδωσιν, οὐκ ἀλγοῦο' ἔτι. Ἡ. α. 

Ἐιζλογίοτά η. {ο Ῥαρτίας ΧΙ 9 Ρ. 17. 

90. κἄν]τ 49. κατὰ πόλιν] 45 πο βαγ΄1π {οπη0Υ ἶπ 
ιο {ουγπ”, Βο {μθ ἄτοοίκς πβο {πάΙΠετοπ/{]γ κατὰ πόλιν Απᾶ κατὰ 
τὴν πόλιω. ἈΒ6θ Μαάν. 5 8 ἆ απᾶ οἳ, Ῥο]ου 1. 1068. 91. περι- 

πάτῳ τούτῳ χρῶμαι, “1 πιακο {8 (5ο. τῷ πραγµατεύεσθαι 
ταῦτα) β61νθ 88 α. Νθ]᾽: περιπάτφ Ὀεῖης α Ῥτοᾶϊσοαίθ ποτ 18 
νηζποτῦ ἐμο ατ{σ]θ, οἳ, στι 10. 

8 15. Ἱ. 99. ἢν μηδὲν ἀναγκαῖον ᾖ, 'ϱ]ιοπ]ά Τ Ίατο πο 
Ῥπβίποςβ οἱ ἠπιρογίαποθ”; οἳ, Ν[απι. τν 2, 40 οὐκ ἀπελείπετο ἔτι 

αὐτοῦ, εἰ µή τι ἀναγκαῖον εἴη, ΟΥΣ. ΥΙ ὃ, ὃ κατὰ τάξιν ἰέναι, εἰ 
μή τι ἀναγκαῖον ἀποκωλύοι. 98, ὁ παῖς, ΄ΤΙΥ βοτγαηῦ’. 

Μετα. τι 18, ϐ ἧττον τοῦ παιδὸς δύνασθαι πονεῖν, Ὢῆθιθ Τε 

ψᾶς Ῥοίοτο οα]]οᾷ ἀκόλουθος. προάγει, εάιιοζί, “1ομάς᾽ ος 
ε]οπᾶς 1π αἄναποο οἳ πῃθ’, εἰς ἀγρόν, ΄Ιπίο {ο οοπησγ’, 
ν 46, ας 81, 8ὖΌοτο 1. 90, 94. ἄμεινον κτλ., «πΙίἩ Π1ΟΙΘ 

Ῥοποβί {απ 1 1 ψετθ {ο ρ8ο0θ πρ απᾶ ἄοννη ἵπ {πο ατοβᾷρ’. 

ΒποἈ οοτοτθᾶ οοἱοππδάςϐ (κατάστεγοι δρόμοι) Ψ6Υθ ΟἨ {πθ ΒΙΠΠΥ 

ο 
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βἰᾷο οἳ {πο συπιπαβίαπα, πηθτο αἰ]μ]είοθρ οχογοϊποᾶ ἵπ π]πίαυ, 

απᾶ ὙἩΙοἸ βογγοᾶᾷ 88 α πα]κίησ-ρ]αοθ. ΟΜ. Ῥ]αΐ. Ῥπαεᾶτ. Ρ. 
227 Α σῷ καὶ ἐμῷ πειθόµενος ᾽Ακουμένῳ κατὰ τὰς ὁδοὺς ποιοῦμαι 
τοὺς περιπάτους' φησὶ γὰρ ἀκοπωτέρου τῶν ἐν τοῖς δρόµοις εἶναι, 
Οεἷς. ἆο Μεαϊοῖπα 1 2 απινιζαίίο πιεϊίογ οδὲ ειιὸ ἄἱο φιιαπι ἔτι 

Ῥοτίίσομ.,. ἍἜλπθ ἨΒΠηΘ ῬτοβαΡΙ 410806 τοπ ἴπο Βοος Ῥοαΐης 
Ῥο]ϊ]ιθᾶ (ξύω). Ἑθ6 Ῥοο]καιβ Ολαγί]]εν Ἐκοιχβιβ {ο ῬΏοθηθ Υ. 
ρ. 508--- Ἐπρ]. Ττ. οᾱ. ὄ, 18680. 96. εἷ-- περιπατοίην] {1ο 

αροᾶοβίβ 19 Ἱπιρ]θεᾶ 1Π {ο οοπη{οχί. 6ο . Μ. Έ. 6 96 ποίο 9. 

516. Ἱ. 96. ἐπειδὰν ἔλθω, «α[ίοτ Τ Ἠανο αγτ]νοᾶ’. «πθη 

1ο 8οὖ, δαῬ]. ἀεροπᾶβ οἨ ἐπειδὰν «αῑίοι ἐπαῦ᾽, 1 το[εγγθᾶ 

Ὦγ ιο πηθαπῖης οἳ ἴ]ο ρατίοΙο {ο α πιοπιοπύ οἳ {πιο {ἐ]αί 
Ῥτοσθάςθβ {πο αοθῖοη οἱ {ο Ἰοαᾶίης Υατρ. Τη ΕΒποἨ ϱ08868 

16 15 {ο ο ἰταπρ]αϊοᾶ Ὦγ ος Ἐπίατο Ῥοτ[οοίῦ π]οη ἴ]πο 

Ἰοαᾶΐπς τοτΏ 15 Ἐπίατος απᾶ Ὦγ οἆχ Ῥοτ{έαοί, ππθη {με ]1εαᾶ- 

Ίηρ υοιῦ ἀθποίεβ α σεποτα] ἔταί]λ απᾶ 15 ἐταπε]αίοᾶ Ὦγ ἴ]ο 

Ἐτοβευ{’. αᾱ. Μ. Τ. 8 20 ποίε 1. 96. ἡἤν τέ µοι φυτεύοντες 
τυγχάνωσιν ἦν τε κτλ., ' πἨεί]οχ 1 ἩαρροἨ {ο βπάᾶ {πετα ρ]απίηα 
ἴχθρς οἳ γοτκίης οη α]1οἵ’ ]απᾶ οἵ βοπ]ης ος ραΐμοτίηρ ἴπ {ο 

Ῥτοᾶποσς, 1 οΏβεττο ού 68ο]Ὦ οἳ ἴπαβο οροτα{ῖοπβ 15 Ῥεϊπσ ομχτ]οᾷ 

οη. απᾶ οἨαηρο {1θ πιαἰ]οᾶ, 1 1 Ἠανο απγ Ἱπιρτογοπηεηί {ο βας- 

σερί (5. 1 1 Ἠατο απγἰμ]πρ Ῥοΐίέοτ {απ {πο οχϊβίῖησ 9Π6). ΌΠ 

μοι ἴλο ἀαθίναςβ οἴλῖοἈα5 Ἱπρ]γίηο {]ιαί ἴλο Ῥ6Γδοη Ἠ8β ΒΟΠ1Θ 

Ῥεου]αχ ΙΠήθτοβῦ 1π {πο αοἴῑοηπ, 5ο χυττ 44, . δ 184, ὃ η. 6. 

9Τ. µνειοποιοῦντες (νειός, πουαῖς, “πουν ]πᾷ)), υεγυασίι Γαοἱ- 

οπ{εΒ, αγωπι πουαπίες (Βύα12), «ἰα]πς ἴ]ιθ στοθη οτορ οϐ α Πο]ᾶ 
80 85 {ο Ῥγερατο 16 {οΥ ΒΟΠΙΏΡ οοΥΠ’. Τι65 ἄτεςβ ΙαἱββαΙεηῦ ΤΘΡΟΒΘΣ 
Ί8 {θγτο ππο αηηόθ βᾳχ ἄθεασ, ηθ Ία ἐταναϊ]]αηῇ οθί{θ αππόο-]ὰ ᾳπθ 
Ῥοιχ ἀόῑταῖτο 168 πιαπναίδες Ἠετρος: ο᾿οδί ο απ β᾽αΡρο]α1{ νειὸν 

ποιεῖν᾿. ΟΠ. 4ΒΑύΣ. ΟοΡεί τεβᾷβ νειὸν ποιοῦντες. 98. προσ- 
κοµίζοντες, ΄ Ῥτϊηρίης Ἠοπιθ), «Παχνεβηρ’. Οορεῦ βαὖγ5 “β6Π- 
ἱοπί]α ]οοί οἱ τοὶ παίπτα, εὐ ἄἰοσπά1 πδς συγκοµίζοντες τοηυΙταη{’. 
99. µεταρρυθµίζω] οἳ. 8Όοτο ]. 11, 1. 14. 

6 17. Ἱ. 100. ὡς τὰ πολλά, Ρἰεγιπιφιο. Οἱ. ἴπο αἴπαῖ]ατ 
ῬΏταβθβ ὡς τὸ πολύ, ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, ὡς ἐπὶ πλεῖστον, ὡς ἐπὶ τὸ 
πλῆθο». 101. ἱππασάμην, εφιίατε 8οἵεο; οπ ἴπο πδο οἳ 
{πο αοτῖςί {ο ἀεποίο 8 οΠΒ{ΟΠΙΑΣΥ 80{1οἨ, οξ, χἹ. ὅδ. ἵππα- 
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σίαν] ἄ. 5 159. 102, ὡς ἂν δύνωµαι ὁμοιοτάτην, ΄45 
Ὠθαχ]Σ τοβειηρ]ηρ ας 1 σαπ”, Πδ., 1π. γΥἩβἴΒΟΘΥΟΥ ΠΙΔΏἨΘΥ 1 ΤΙΒΥ 

ῶο αΏῖθ. Το τε]αίϊνο οἶαιβο 56ΙΥ6Ρ 88 4η αἀγοτῦ, {ο ἄθπιοτ- 

βἰτα[ῖνο απἰοοθᾶσπ{ (τώς) Ῥείπσ οπαθᾷ, ϱο ἴλπαῦ ὡς ἴπ ἴ]θ 
ΤΠΘΏΠΏΘΥ 1Π ΥΠΙΟΠ᾽. Θθ6ο Μοπχο᾿β Ποπιεγίο (Ταπιπιαν δ 9607, απᾶ 

οοπρ. τα 100, ταῖς ἐν τῷ πολέμῳ, “πα ζαχγ’. Οἱ. Ῥε]ου 
1. 116, Οστ. τπτ 8, 27 ἀνανδροτέρους τὰ εἰς τὸν πόὀλεμον, Μεπη. 

ΊΠ 1, ϐ παρασκευαστικὺν τῶν εἰς τὸν πόλεμον, Ογτ,. 1 2, 10 

µελέτη τῶν πρὸς τὸν πόλεμον, Υ 1, 90 τὰ πρὸς τὸν πόλεμον 

ἐκπονεῖν, Μεπι. τῃ 12, ὅ ἡ πόλις οὐκ ἀσκεῖ δηµοσίᾳ τὰ πρὸς τὸν 

πόλεμογ. 

Ο8. ἆο το εαπεδίτῖ τττ 7, 8: ἐπεὶ δὲ πολεμιστήριον ἵππον ὑπεθέμεθα 

ὠνεῖσθαι, ληπτέον πεῖραν ἁπάντων ὅσωνπερ καὶ ὁ πόλεμος πεῖραν λαμβάνει. 

ἔστι δὲ ταῦτα, τάφρους διαπηδᾶν, τειχία ὑπερβαίνειν, ἐπ᾽ ὄχθους ἀνορούειν, 

ἀπ᾿ ὄχθων καθάλλεσθαι᾽ καὶ πρὸς ἄναντες δὲ καὶ κατὰ πρανοῦς καὶ πλάγια 

ἐλαύνοντα πεῖραν λαμβάνειν, 1.6. “ Ψθη πο υπάετία]ο {ο ραχοῃαδο 3 

6Ἠ8ΥΡ6Υ, ο πηιβύ Όγ Ἠΐπι ἵλ α]] νο πιαποθιντος ἵπ υηη]ο] γα {68 

Ἠϊπη: ἴπεβο ατα, Ἱππηρίηρ 4οχοβ» ἀ1{σλας, Ἱεαρίηρ ΟΥ6Σ πγα]]5, βρτίηρίης ΟΠ 

το πιουπᾶς απᾶ αραίπ ἆονή {ΥΟΠ1 {παπα αραἶη Ίο πιαδῦ ϐνγ Ἠΐπι η τά ἶημ 

Ἡρ απά ἄονπ βἴεερ Ρ]ασθϐβ απᾶ αἶοπρ {παπα 1Ὀ. ο. ΙΙΙ π]θγθ Χθη. 

βΐνος ρεπετα] τι]ες {ο ἴθ τὶάον {οχ ἐγαϊπίης απᾶ οχκοτοῖῖηῃᾳ Ἠ]5 ἨΟΥβΘ: 

Ἠϊργρατς]. 1 18 ὅπως γε μὴν ἐν παντοδαποῖς χωρίοις ἔποχοι οἱ ἱππεῖς δυνήσον- 

ται εἶναι, τὸ μὲν πυκνὰ ἐξάγειν μὴ πολέμου ὄντος ἴσως ὀχληρόν' συγκαλέσαντα 

δὲ χρὴ τοὺς ἱππέας συμβουλεῦσαι αὐτοῖς μελετᾶν, καὶ ὅταν εἰς χώραν ἐλαύνωσι 

καὶ ὅταν ἀλλοσέ ποι, ἐκβιβάζοντας τῶν ὁδών καὶ ταχὺ ἐλαύνοντας ἐν τόποις 

παντοδαποῖς' τοῦτο γὰρ ὠφελεῖ μὲν παραπλησίως τῷ ἐξάγειν, ὄχλον δ᾽ οὐχ 

ὅμοιον παρέχει, 1.6. “ΙΠΟΥΘΟΝΥΘΥ {ο Ἰεαᾶ οιιῦ ἴῑιο οανα]τγ {γοαιθηΘ]γ, να α 

νίθυγ {ο {πο τίάθτς Ῥεῖηρ αὖ]6 {ο Κεερ {μείν εοαῦ οἩη εΥθυγ βοτύ οὗ ᾳτοαπᾶ, 

ΊαΥ Ῥετμαβς Ὀθ Ἰποοπγεπίθπό: Ῥαῦ {ο τίᾶσις πιιδύ Ὦο οα]]εᾷ {οσαί]ατ 

απᾶ αἀγ]δοά {ο οχετοῖςο {ποπιβεῖνος, πγπείμον {Πα} τ]ὰο Ιπίο {ιο οοαΏἩΥ 

οὗ ΑΠΥΥΊςτο εἶδα, ααϊθίπς ο Ῥοπίοη τοπᾶς απᾶ ρα]]ορίηρ {ποαῖτ Ίουβθ8 

ΟΥ6Υ ϱτουπᾷ οἱ αἲ] δοτί5, {ου 05 18 οἳ {ιο 6άΠΠθΘ 56 5 Ιοαάἴηρ ἔπατη οί 

απᾶ ἆ968 ποῦ «81156 5ο 1πας] {τοιρ]θ”. 

1089. πλαγίου, οὐἴίφιϊ, «α]οπρβίᾶρ α ἨΠ11). 104. ὀχετοῦ, 
έσαπα]). Ῥ]πᾶοτῖ τεβᾶβ ὄχθου «8 Ῥαπ]ς” ος “ΤΠ”, Ῥτοροδθά Ὦγ 

Οοπτῖοτ (ἨίρρατοἨ. ντ ὅ Ρ. 68). 106. ὧς µέντοι δυνατόν 
κτλ., “5 {αν ας 15 Ῥοββῖο]ς, Ἡοπεγετ, 1 ἰαἷκθ ο8τθ πού ὕο Ίατης 

ταΥ Ἠουχβθ π]]]ο Ἡο 19 ἀοῖπς βο’. Ἠιχβολϊᾳ, ξο]οπτεᾶ Ὦγ Βολθπ], 
10848 ποιῶν “π]]]ο 1 απ ἀοῖης β0”. 

ἐπιμέλομαι μὴ ἀποχωλεῦσαι] 1ο οοπβγιοίοη οἱ ἐπιμελεῖ- 
σθαι ΟΥ ἐπιμέλεσθαι ση ιο βἰππρ]ο Ιπῃπθίνθ ος ης {11θ αοοαδα- 
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{νο απᾶ Ἱπβηπϊῆνο (8 ἵηπ Τηαογᾶ. ΥΙ δ4, 6 εί τινα ἐπεμέλοντο σφών 

αὐτών ἐν ταῖς ἀρχαῖς εἶναι, Ἠϊθγη. ΤΥ Ἰ, 1 αὐτάρκεις ἐν ταῖς προσηκούσαις 

πράξεσιν αὐτοὺς εἶναι ἐπεμελεῖτο) 18 ΥΘΙΥ ἹΠΟΟΙΠΙΙΙΟΠ. Πο ατ(ῖοι- 

Ίαν ἹπῃπΙθνο 18 ρεπετα]] ας5οᾷ η πο ροθηί{ΐνθ, 85 8ρονθ Ἰ. 84, 

Ἠϊθτη. 1 9, δ ὅ παρεκάλει ἐπιμελεῖσθαι τοῦ ὡς φρονιμώτατον εἶναι, 

10. ΙΙΙ 7, 7 τῶν ἐπιμελομένων τοῦ τῇ πόλει διαλέγεσθαι, ΟΥ Υ6ΙΥ ταε]γ 

Ἰπ {η αοσαβαί1νο, α5 ἵη ἄθτερ. Ἰμ8ο0. Ὑ 7 ἀναγκάζονται τὸ ὑπὸ οἴνου μὴ 

σφάλλεσθαι ἐπιμελεῖσθαι (ΨΠΕΥθΘ, ΤΟΊΓΘΥΟΥ, ἴἶιθ τό ΤΙΔΥ ῬΕΤΠΒΡΑ 

4ερεπᾶ 0η ἀναγκαζονται). 

6 18. Ἱ. 106. ἐπειδὰν ταῦτα γένηται, ΄α[ίετ {Πῖβ 15 ογεγ”. 
Βεε Ὦ. 0η 1. 96. 107. ἐξαλίσας (ἐξαλίνδω), αξίε α]]ουγίπᾳ Ἠῖπα 
{ο Ἠαγο α το]]’. Οἱ. Απὶεύ. Ναῦ. 89 ἄπαγε τὸν ἵππον ἐξαλίσας 
οἴκαδε 1.Θ., 85 ο βο]ο]ίαςὺ εχρ]αῖηΏς, ἐκκυλισθῆναι ποιήσας, Χθεῃ. 

4θχθεᾳ. Υ ὃ εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν ἱπποκόμον καὶ τὸν κημὸν περιτιθέναι 
τῷ ἵππῳ καὶ ὅταν ἐπὶ ψῆξιν καὶ ὅταν ἐπὶ καλίστραν ἐξάγῃ, 1.8. 

«ιο ρτοοπι αΠοπ]ᾶ 4ἱβο Ἰσιοη ἨοἩ ο Ῥαύ {ο πιπσζ]θ οἳ 

Ἠϊβ Ἡουβθ, Π6ΠΘΥΘΥ θ {α]κος Ἠϊπα οσα Ψπείλεχ ο Ὦο ταροεᾶ 

ἄοπα ος {ος α το]]. 108. ἤν τι δεώµεθα, /1ξ πθ Ἠατθ 
ΑΠΥ ποοθᾷ” (οἳ βοπιθίμ/πρ). Ο8. ΟΥ. τι 2, 96 ἤν τι δέωµαι, 

ντ 9, 18 λόγισαι πόσα ἐστὶν χρήματα, ἤν τι δέωµαι χρῆσθαι. 
Β6ο Ἰηᾶες ΤΙ ΑΒ. ν. δεῖσθαι. 109. τὰ μὲν βάδην] πὀρευόµενος ΟΥ 
8οπηθ οᾳπΊνα]οηέ ραχἑοῖρ]θ 15 {ο Ὀο απᾶετβ{οοᾶ ἔτοπα {πο {ομοπίπς 
ἀποδραμών, :ΒΟΠΙΘΙΙΥΩΘΒ αἲ α πα]ίης Ῥα06, βοπιπποβ ταπη]ηρ᾽. 

68. ἄθ το εαποβαῖ Χ 14 οὐδεὶς βάδην πορεύεται ἀλλὰ θεῖ, Απαῦ. 
τν 6, 95 οἱ μὲν δρόμῳ ἔθεον, Χειρίσοφος δὲ βάδην ταχὺ ἐφείπετο, 

ΥΙ ὅ, 25 ἔπεσθαι βάδην καὶ μὴ δρόμῳ διώκευ. Ο8. στι 29, ΣΥι 92. 

110. ἀπεστλεγγισάμην, ειιάογεπι Ῥιζυεγεπιμε βοῖεο ἀείεγφετε 

ἰγιρί, «1 ατα ψοπῦ {ο ΒΟ6Ι8Ρ6 πΙγβοΙΕ οἶοαῃ). Ο8, Ατὶεῦ, 
Ἐᾳ. 680 ἀπεστλεγγισμένοι. Ἴπθ στλεγγίς, οι]]οᾶ αἶδο 
ἑύστρα, Τιαῦ. κἰτίρι1ΐ8, ας απ Ιπβἰχατηθηῦ πςοᾷ ὮΥ ἴπο αποϊθη{β 

αξίες {πο ὈαίἩ ος ϱγτηπας{ῖο 6χογοῖςδθΒ {ο 5οτα ο απᾶ οἶθαπ ἴ]ιθ 
ακάπ. ΤἨθ πιοᾷο οἳ πβῖης ἴπο Ἱπααπιεπῦ {9 βΠοπω Ὦγ ἴπο 
Ῥοσα{α] εἰαίπο οἳ {πο ᾽Αποξυόμενος ἵη ἴλο Μαςδοο ΟΠΙαταπιοπ/{]. 

Ῥ6ο Ῥοοκοτ”5 6λαγί]ῖες, Ῥ. 150. ἀριστῶ, “1 ἰα]ο πιγ πιοτηΐης 

1ηΘΕ1”. 111. ὅσα-- διηµερεύειν κτλ., Ἱ.ᾷ. τοσαῦτα ὥστε--- 
ς διηµερεύειν κτλ., Ιπδῦ οποιρἩ {ο σεῖ {Πτοπρῃ πο ἄαγ να ποτέ 

οἰίπος αΏ επιρίγ ος ονοετ]αάθη βίοπιβο]Ἁ’. ΟΠ ὅσα  ἰαπέιπι 

φιαπίέιµπ, “8Ο ΤηΠΟἩ απᾶ πο ΤΙΟΙΘ {λαπ”, βοο . Μ. Τ. 8 98 

ο ποῖθ 1, Απαῦ. τν 1, ὅ ἐλείπετο τῆς νυκτὸς ὅσον σκοταίους διελθεῖν 
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τὸ πεδίον, Ὑπ ὃ, 92 τὰ Κρέα [διέκλα καὶ διερρίπτει) ὅσον µόνον 

γεύσασθαι ἑαυτῷ καταλιπών, ἆ9θ τερ. Ἰμαοθᾶ. κτι 4 οὔτε ἀλλήλων 

οὔτε τῶν ὅπλων πλέον ἢ ὅσον μὴ λυπεῖν ἀλλήλουε ἀπέρχονται, ἄθ 

ερ. ΑίΠΘΗ. 1 16 (δοκεῖ) ἐκείνου (τοὺς συμμάχου») ἔχειν ὅσον ἕἢν 

καὶ ἐργάζεσθαι, ἵπ 1] νη]οΏ Ῥαββαρθς {λμοτο {5 α βΙπιῖ]ατ ο1ΗΡρβῖβ 

οἳ {πο απἰοοθᾶςση. Ο8, Ἠοταορ Βαῦ. τθ, 197 Ῥταπεις ποπι αυίἀε, 

α παπί πι ὑπεγρεῖῖεί ἵπαπί υεπίγε ἄῑεπι ἄιγατο. 

519, Ι. 112. ἀρεσκόντως μοι] ᾱ. 8 186. 114. συνε- 
σκενασµένως, οἰπιμῖ, οοπΓεγέΐπι, οοἰἰεοἰΐπι, "οοπιρίπθᾶ᾽, /αἲ 
9Π0Θ᾽, ΓΓΟΤΠ συσκευάζεσθαι, Όαθα οοἱ[ίφεγα, «ἴο Ῥαε]ς πρ’. ἈΒ66 

οτΙ{, Ἡ. απᾶ η. ἴο 1 2. 116. παρασκευάσµασι, αρραταίι, 
ἑατταηροτηθη(ς ᾽. 110. τοῖς εἰς τὸν πόλεμον ἀσκήμασι, 
ἐπ ατγ οκοτοίβθοβ’. Ῥθ9 Ἡ. ἴο 1, 1092. ταῖς τοῦ πλούτου 
ἐπιμελείαις, σιιγαἰίοπε οριίπι, ΄ 68165 ΤοΥ ἴῑο Ἱπιρτογαπαθηί οἱ τοατ 
{οτίαηθ’. Ὑιᾶάο Τηᾶες ΤΙ Ε. τ. ἐπιμέλεια. 117. ἀγαστά, 

αἀπιγαδιία, Ἰαιᾶε ἀΐφπα, ' ἀθβετνίπρ αἀπαϊτα αοη. 

Απαῦ. 1 9, 24 τὸ μὲν τὰ μεγάλα νικᾶν τοὺς φίλους εὖ ποιοῦντα οὐδὲν 

θαυμαστόν, τὸ δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ περιεῖναι τῶν φίλων..., ταῦτα ἔμοιγε μᾶλλον 

δοκεῖ ἀγαστὰ εἶναι, Ἡ ε]]. 11 8, ὄθ ἐκεῖνο κρίνω τοῦ ἀνδρὺς ἀγαστόν, ΟΥ. 

ΥΤΙΙ 8, 94 ὃ τιμαῖς αὐξήσας τοὺς ἠνιόχους καὶ ἀγαστοὺς ποιήσας τοὺς εἰς 

τὰ ὅπλα ἐμβαλοῦντας (οκ οοχΝ, Ώἱπᾶοχγβ Ῥτο Υ. ἀγαθούς), ἆθ το εαιιθδίτί ΧΙ 

9 ἔστιν ὁ µετεωρίζων ἑαυτὸν ἵππος σφόδρα ἢ καλὺν ἢ θαυμαστὸν ἢ ἀγαστὸν 

ὡς πάντων τών ὁρώντων τὰ ὄμματα κατέχει. 

δ ο0. Ἱ. 190. ὡς ἐπὶ τὸ πολύ] τττ 86, 1189. σὺν τοῖς 

θεοῖς] νι 1, χ 06. 191. ἐν τοῖς ἱππικωτάτοις, ΄ 8ΠΙΟΗΡ {μ9, 

οπθ οἳ {116, Ῥοςύ τιᾶςτβ’. 

Ο55. ΤΙΙ 1, 16 ἰσχυρῷ ἢ ἀνδρείῳ ἢ ἱππικῷ, ΥΙ 9, 4 ἐπεμελεῖτο ὅπως αὐτοὶ 

ἕκαστοι φανοῦνται καὶ εὐοπλότατοι καὶ ἱππικώτατοι, ΥΙΙ ὄ, 08 οὐδ' ἧττόν 

τι ἱππικοὶ (γίγνονται οἱ εὐνοῦχοι), ΒΥΙΠΡΟΒ. 11 10 ὁρώ τοὺς ἱππικοὺς βουλο- 

µένους γίγνεσθαι οὐ τοὺς εὐπειθεστάτους ἀλλὰ τοὺς θυμοειδεῖς ἵππους κτω- 

µένους, ἨΙρραΤΟΠ. 1 ϐ ὅπως τἆλλα δυνήσονται ποιεῖν ἃ δεῖ τοὺς ἱππικούςι 

19 ὡς ἂν ταχὺ ἱππικοὶ γίγνωνται, Υ 1 κἀκεῖνό Ύε μὴν εἰδέναι ἱππικοῦ 

ἀνδρός. 

6 οι. Ἱ. 129. ταῦτα ποιῶν, Ίιαεο οἶπι αθαπι, «πηλ]θ) οτ 

εὔλιοαρ] ταΥ πΙΏπΠος οἱ 11ο 16 βαοἩ ”. 126. ἐρεῖν ὧς] Μαᾶν. 
δ 169 Ἠεῃῃ, 8. 

6 20. Ἱ. 126. ἀλλὰ καὶ ἔμελλον δέ, 6απε φιίᾶσπι, δεᾷ {ἆ 
εἰέαπι 6ο ἴο φιιαεθἰωγις ογαπι (ΒτεϊίεπΏβομ). 127. εἴ τινα καὶ 
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τούτου ἐπιμέλειαν ποιῇ, ὅπως δύνῃ, ' π]είλοχ Υοα Της ο βἰπᾶγ 
οἱ {λῖ5 αἶδο, τσ. ὑαῦ γοα τιαΥ ο βΡ19 ᾿, ΄ἰα]ο Ῥαϊης {ο Ῥο αρ]θ 
8ἱδο). Έοες ἴλο οοπβίταοἰίοπ οἳ. ΥΠ δὔ. 198. λόγον 
διδόναι καὶ λαμβάνειν, ’ {ο μἶτθ απ αοοοαπῦ οἳ 7οἩχ βοὐίοηβΒ απᾶ 

{ο τος πῖτο απ αοσοαπ{ ἔγοτα οἴλοτβ οἱ {Π16ἵτβ. ἦν τινί ποτε 
δέῃ, 50. λόγον διδόναι, «1 15 6Υ6Υ Ὦθ ΠΘΟΘΒΒΒΥΥ {ο Εἶτο 8η. 
αοοοπηῦ {ο ΑΠΥ οπθ’. Το παΚθ {ο βεπίεποθ οοπιρ]είθ, Ὑθ 
τηπδύ αάᾶ καὶ ἀπό τινος, Ρο. λαμβάνει». 150. οὐ γὰρ δοκὠ 
κτλ., «νγ, 186 [ΠΒ ποῦ {ο γΥατΥ εαρ]οοῦ {λαῦ γοα 890 πιθ 
Ῥοτβιρίθη{]γ Ῥταοίϊβῖηα, υἰπ. ο υἰπᾷ]οαίθ πιγβεΙΕ ασαἰηβδῦ ΑΠΥ 

οΏαισο οἱ Ιπ]αβίίοῬ 181. διατελεῖν μελετῶν] αΏοτο 
1. 9. μελετᾶν, πιεζζἰατὶ, οοπιπιεπίαγ, {ο Ῥτασβθ”, "60η 
ογογ’. ἀπολογεῖσθαι] ερεχερεί]ο 0Ο αὐτὰ ταῦτα. 184, 

ἀδικοῦντας- -καταμανθάνωγν] οἳ. τ 17, ντ 88. 1896. τινάς, 5ο, 

ἀδικοῦντας. 15οποπιασπαβ 15 ἀϊτοοίίηρ Ἠ]β τορ]γ {ο {πο βοοοπᾷ 

ρατί οἳ Βοοταῦθβ) ᾳπθβίίοη ὅπως δύνῃ λόγον λαμβάνει. 

ξ 35. Ἱ. 196. ἀλλ εἶ καὶ ἑρμηνεύειν--μελετᾷς, / ψε]], 
οχρ]αϊη {ο 1ηθ 09Π6 ἴΠῖηςσ πιοτθ--ἨΠείΠογ γοι Ῥταοίίβο αἶδο 

Ῥαύμηρ ποῖι βεπ{παθηῦς 1πῇο ποτάβ’. ΟΙ. Ο7τ. 1ν 1, 28 νῦν δὴ 

σὺ δηλώσεις, εἰ ἀληθῆ ἔλεγες. 198, μὲν οὖν, Ίπιπιο 

Όεγο. οὐδὲν παύοµαι, ΄1 ηΘΤΟΕΣ Ίθατο οῇἳ αὖ αἰ]: α βἴτοπσθς 
Τοτπι οἳ πορα{ίοη {αη οὐ παύοµαι, 1 τή, Ἡ 19, Μαπι. τν 4, 10 

ἃ δοκεῖ µοι δίκαια εἶναι οὐδὲν παύομαι ἀποδεικνύμενος, ΟΥΤ. 16, 

16 λέγοντες οὐδὲν παύονται οἱ ἄνθρωποι. 140. ἐλέγχειν, 
ΕΥγογίδ οοπυίπσαεγθ, ΄ἴο του Ἠϊπι 1η {πο πτοηρ’), ππ]θβς 1έξ 

ΤΙΘ8ΏΡ {πίεγγοφαπᾶο υογιπι εἴίσστε, ἰο 6ΓΟΒΕ-ΘθχαΠΙΙΠΘ᾽. 141. 

πρὸς τοὺς φίλους, ΄ Ῥο[οχθ παΥ {πίοπᾶς’. ΟΕ, ντ ὄδ, Μετα. τ 9, 
51 διαβάλλων πρὸς τοὺς πολλού». 149, διαλλάττω, 1 ἴτγ 
{0 τοοοπςο1]ρ”. 148. συμφέρει αὐτοῖς φίλους εἶναι] Ἐχαπιρ]θβ 
οἳ μ]β Ιπᾶ νι ε]θ Ῥτεᾶιοβίθ-ποιη ὗο εἶναι ἵ ἴλο 8οοαβα- 

1να, Ἰπβίεαᾶ οἳ ἴ1θ οα5ο οἳ {πα εαρ]θοῦ, πγΙοἩ 18 Ἠθτο {1ο 
ἀαΐϊνα, αἴθ τατθ. Β6θ Μαάγ. 6 158, 6. 

δ 344. Ἱ. 144. ἐπιτιμῶμέν τινι] α τοπιαχκαῬ]ο αβγηᾶδίοη, 
οἳ. αχ 986. Ο/]ατβ (Ἠ]η]ς ἐ]ναΐ {Ίχογθ 81θ ΒΟΠΙΘ υγογᾶς ]1οβ6 Ἠθγθ. 
στρατηγῷ συµπαρόντες, ΄ΨΊθη γθ 41θ ργθβρηέ ση( ϱ ρεηοτα] ), 
146. αἰτίαν ἔχει αἰτιᾶται, “18. ἴθ βιρ]θοῦ οἳ 8 οἸαχρο”. 
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δ3 ερ 4,οτθ 1ν 18 {1 ποῖθ. 147. βουλευόμενοι, “π]ιοη 
πθ Ἠ8γο οοπδι]ἑα{ίοης {οροί]ογ". 

8 36. Ἱ. 100. ἤδη δὲ καὶ διελημμένως κτλ., ἶαπι 96Ο 
εἰῖαπι ἀῑθιίπεία εαερῖιια ἐἑιμαἰοίιπι ἄο πιο δὲ /Γαοΐιι, φιιαε Ῥοεπᾶ 
αιΐ πυωδία ι[]εγεπᾶα οεθεῖ, ' απιᾶ ἨΙΑΏΥ  ἠππθ 616 Πού Ἠαγο Ἰ 
Ῥθου ραΐ οἩη πι ἐτία] Ιπάἰγίάπα]]γ οἨ οἨβγροβ {πγο]νῖης ραπ]β]- 
πιρηῦ ος Ππο’. Τ1θ πβια] {οττηπ]α ἵπ αββοβεῖηᾳ ἄαπηπσθς ΟΥ 
ἀείοιτηϊηῖηα Ῥαπϊρηπιοηέ, αξίος ]πᾶρτησηί Ἰαᾶ Όθοτ Ῥτοπουποεᾶ, 
18 αρρ]εᾶ {π Ίοχο αἶδο Ίη ΒγΠηΡ. Υ 8 διαφερόντων τὰς ψήφους ἵνα 
ὡς τάχιστα εἰδῶ ὅ τι µε χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι. διει- 
λημμένως (διαλαµβάνω), “ἀἰβΙποι]γ”, ποῦ α5 Ἰεϊκ]κο ἔα]κος 16 
ἀιρίίσί ία Γογπιμῖα, ΥΙΠ. ὅ τι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι. 152. 
τοῦ, 1.ᾳ. τίνος; . 84, 1. ἐμὲ---τοῦτο ἐλάνθανεν, Ίιοο πιε 
Γαρϊεῦαί, «118 γτας απ]«ΠΟΥΥΩ Το π1θ), Ο8, 1197. 1656. 
πῶς... ἀγωνίχῃ, Φ4ιιο πιοᾶο οαιµδαπι αρῖς «Ἠοπ ἆο γοα Βα]έ 
οσαϊποῦ {ο ομαχρο”, ΄ Ῥ]εκᾶ 7οιχ οπ1βο2) οἳ, Ῥ]αΐο Ἐπίπγραν. 

Ῥ. ὃ Ἡ ἀλλ᾽ ἴσως οὐδὲν ἔσται πρᾶγμα, ἀλλὰ σύ τε κατὰ νοῦν 

ἀγωνιεῖ τὴν δίκην, οἶμαι δὲ καὶ ἐμὲ τὴν ἐμήν. 16 ἵ5 ϱεπετα]]γ 
βΡρ]]εᾷ {ο βρεα]ίηρ {π ο ρπθ]ίο αββοπὈΙγ, α5 1η Μοηι, τττ ἤ, 4. 

166. ἐπιεικώς, δατζς Όσπο, '{αἰχ]γ”, «Μο]εταῦ]γ. 1507. τὸν 

ἥττω λόγον κτλ.,' 1 οπηποῦ τηθ]κο ἐ1ιο γγθα]κογ αγσαπαθπ{ ΒίΤοΏροΥ’, 
ἐὐᾷλθ ψοτβθ αρρθαχ ἴ]ο Ῥοαίίογ τοαβδοἩ’, 45 Βοοταίος πας ο/έθπ. 

ποοπβθᾷ οἳ ἀοῖπᾳ. Ο8, αθογο 1. 16, Απρ Ναο, 114 Η,, Ῥ]αΐο 

ΑΡο]οᾳ. Ρ. 25 Ὁ τὰ κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρὀχειρα ταῦτα 

λέγουσῳ, ὅτι τὰ µετέωρα καὶ τὰ ὑπὸ γῆς καὶ θεοὺς μὴ νοµίζειν καὶ 

τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν, Απ]. ε]]. Νοοῦ. Α{δ. ν 8. 

ΟΗΠΑΡΤΕΕΒ ΧΤΠ 

οογαϊ68 63 ΏΤ6βδΕ» Ἰιῖθ Γοαγ Ιεδί ιο αιοιι]ᾷ ὃε ἀεαἰπίπρ 19ε]ιο- 

ππασ]ιµθ Γγοπι ]ιῖ Ὀιδίπεεα; 1Ι8ο]οπιασ]ιδ γερ]ίες ἰ]ιαί Ίιο ἐγωδὶεᾶ 

5 Ἰαπιᾶ-εἰειναγᾶς {ο Ἰοο]ν α[ίεγ Ἰΐφ α[αίγ ἴπ 5 αὔθεποε, απιᾷ 

ἐ]ῖφ ϱἴυον οὐσαδίοπ ἰο δοσγαϊεΒ ἴο Ῥιΐ 8ΟΠΙ6 φιιεδίίοπδ αὐοιέ ἰατ- 

δίειραγζς ἔπ ϱεπεγαῖ, Ίιοιο Ιβο]οπιασ]πι γοσιιγεᾷ ἴ]ιοπι. 1Ι86]ιο- 

πιασ]υιθ γορ]ίεβ ἰ]ιαί Ίιο οοπεϊῖἄετ {ὲ Ὀείίεν ΠοΥ ἐιε ἰαπᾶίογᾶ ἴο 

ἐγαΐπι ἴοπι οΥ Ππιδεί{ ἐἶαπι Ργο]ιαθθ ]ιεπι ἐπι ἐ]ιο πιατ]εῖ, ατιᾶ 



Χη 5 ΛΟΤΠΡ 901 

ἔλεπι ργοσεεᾶε ἰο φίνε απ αοσοιπέ ο] ἴλιε φια](ζεθ πεερεθαγ} ἰο ἔ]ιε 

Γογπιαξίοπ οἱ α φοοᾶ δαϊί[], υἱσ. φοοᾶιοΏιῖ, εατεΓιῖπεδδ, ἱεπιρεγαποε 

πι αἲὶ ΕΠίπρε απ οοπίπεπεο. ΊΤ]ιε πιαδίεν δ]ιοιῖᾶ επισοιή΄αφε Φοοᾶ 

οοπᾶιεὶ Ὁψ γειαγᾶς απᾶ Ριωπίφ]ι ο{)επιάεγ αοἰέ] πιογε ΟΥ 18 

φευεγί αεεογάϊπᾳ ἰο ἐ]ιεῖγ ἀεπιεγίϊε. «4ὖουε αἲἲ ἴ]ιε πιαδίεγ’8 Ρετ- 

φοπαῖ ειρετυϊείοπι απιᾶ φοοᾷ επαπιρῖο ατε εθεπέίαϊῖ, { Ίιε ιοἱβ]ιεθ {ο 

λαυο οαγεΓιῖ ὑαί[ί[α. Απεοᾶοίε εοποεγπίπᾳ ἴ]ε Κίπῃ οἱ Ρετείαε 

Ίογθε απιᾷ ' έλα πιαίετ”5 εἰ) πι ἐιείταιῖοπι ο) 19. 

δα. Ἱ. 1. µή σε κατακωλύω, ΄ατι 1 ἀείαϊηϊης τοα2’ 6. 
6 2ὔ5. βουλόμενον] ἄ. 5 217, 4. 8. μὰ Δία, Ἱ. Θ. οὔ. 
µε κατακωλύεις. Τ19 Ῥατίίσο]ο µά 15 ἵπ 1ἱ8ε]Γ πεϊίηοτ α.Ώττηα- 
νο πος ηοθραίϊνο, Ῥαύ πηαᾶθ «ο οἴίμπετ Ὦγ 8οπ1θ ποτᾶᾷ ναί, οὐ 

φἀάθᾶ ος ἱπιρ]θᾶ (α5 Ἠοχο) ἔτοπα {πο οοπ{εχζ. Βεο Κὔλμπος οἩ 
Όοπ1π], 14, 9. 4. πρὶν ἡ ἀγορὰ Ἀυθῃ, απ] ἐἶιο ταατ]κού 19 
αα]ίο οπος’. Τ1η9 πιο {ος τοβοτῖης {ο ἴ]θ τηατ]κεῦ παβ μα 
{ΟΙ6ΠΟΟΠ, ὙἨίο] 18 ἐπετείοτθ οα]]θᾷ πλήθουσα ἀγορά, περὶ πλή- 

θουσαν ἀγοράν, πληθώρη ἀγορᾶς. πο οπᾶ οἳ {ο τιατκεί Ίνας 
οα]1οᾶ ἀγορᾶς διάλυσις. Ῥεοκετ”5 6Πατί]ῖεε Ῥ. 218. Βοποπ]] αξτοτ 
Τ/πᾶοσε τοαᾶς πρὶν ἄν, Όαὲ 5οη8. Βία Πῦααπα οη Ῥ]αὲ. Ῥμαρᾶ. ρ. 
όρο, α. Μ. Τ. 6 67, 1, Ἐιᾶᾶ. Ρίῤ. 5 68β Ρ. 141. 

62. Ἱ. δ. ἰσχυρῶς] οἳ. τν 90, ατ ὄθ. 6. τὸ- -κεκλήσθαι 
κτλ.] ἵπ αΡροβίΒοη {ο τὴν ἐπωνυμίαν, Μαᾶν. δ 157. Οοδεῖ 
πήη]κς {11ο πγοχᾷς απο φοἷοῖέ οικικάαπι αἀάίαπιεπέιπι. ὉΟἱ. ἄθ 

χερ. 8ο. κ 4 ἐπίκλησιν ἔχει κακὸς εἶναι, Ῥ]α0. Ἐμαθᾶ. Ῥ. 

10256 ἐπωνυμίαν ἔχει σµικρός τε καὶ µέγας εἶναι. Τ. πολλῶν 

. ὄντων ἐπιμελείας δεοµένων, ΄ ἴλοισ] ἴἸιετθ Ώτθ ΙΠΒΗΥ {ΠΙπαβ, πο 
' 4οπδί, τοφαἰτίηςρ αἰἰεπΙοῦ’, Οοῦεῦ ποπ]ᾶ τειᾷ ὄντων τῶν δεο- 

.µένων, Ὀταή ἐίς ἵᾳ τοῦ ΠθοθβΒαΣΥ. Ο8, ντ 66, απᾶ {οχ πο οοπαΡῖ- 

"ΠΑΗΟἨΠ ΨηιἩ ὄντων Ἠε]]. 1 9, 3 διεσπαρµένους ὄντας, τ 1, 28 

διεσκεδασµένων ὄντων. 8. σύνεθου τοῖς ξένοις] 59ο ντι 8. 

9. ἵνα μὴ ψεύσῃ, ’ ἐλαῖ 7ο τηαγ ποῦ Ὀτεα]ς γοιτ επρασθτηθη{’. 
10. ἀλλά τον, αἱ ]ιεγεῖε, αἰφιεῖ, Ῥε]οιτ 1. 99, τι 88. οὐδ᾽ 
ἐκεῖνα---ἀμελεῖται, ιο {ία φιϊᾶεπι---πιε(ἰεφιπέιγ, "11ο ἨΙΔΠΥ 
{μῖηρς τοι βρεα]ς οἳ ατθ ποῦ πορ]θοίοᾶ οἰ]οτ”. 11. ἐπι- 

“πρόπους, “Ὀαῖμββ᾽, «]απᾶ-βίοπαχᾶς’, φ]ιο Ίπθτθ {Ἡοπαβείνος οἳ 

νο βετνῖ]θ οχᾷες, ἨθποῬ ὠνεῖσθαι Ἱ. 15. Βεο Βοοκαις Ολα- 
τες Ῥ. 909. 
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8 8. Ἱ. 19. πότερα- ἤ;] νι 92. 14. ἐπιτροπευτικός, 
ἑᾳπαλβοᾶ {οχ, πα ἴῑπο τηθ]Ίηπρ 98, 8Π ἐπίτροπος.. 16. εὖ 
οἶδ᾽ ὅτι] ρατοηί]ιείῖοα] 1]κθ εὖ ἴσθι κ 89. τεκτογικόν Ρο. ὄντα. 

δ56 ᾖὃα4 Ἰ].20. ἁρκέσειν--ἐπιμελόμενος, Ἱ. 4. ἀρκούντως ἐπι- 
µελήσεσθαι. Β683. {ο Ἠϊετο]. 691 απᾶ Ἐν. Ἠε]. 1974 οὐκοῦν σὺ 

χωρὶς τῆσδε δρῶν ἀρκεῖετάδε. 21. τί καὶ δεῖ; «ν]ιαἰ πορᾷ αἲ α1] 15 
Όλαγαῦ᾽ ΟἨ καὶοχρ]ο{1γο, Ρτοοθᾶῖηρ απᾶ Ιπᾶἱσαίΐπρ ἐ]ο οπιρ]αἰῖο 

ψοχά ἴπ τε]αᾖνο, ἵη {οττορα{1γο απᾶ οοπᾶΙΗοπα] βοηίθποος, 890 

ιο ταπιατ]κ οἳ Ἠ]άᾷ. Ρ. 168 ἔ, απᾶ αάᾶ ἔἶιο {ο]]ογίπρ ῬαββασθΒ 

Ττοπι Χθη., Ἠε]].τ Τ, 96 τί δὲ καὶ δεδιότες σφόδρα οὕτως ἐπείγεσθε; 

ἆθ τοᾶ1ζ. τν 21 πῶς καὶ φωράσειεν ἄν τις; Ἠθ]]. 1τ ὃ, 4Τ τί ποτε καὶ 
καλέσαι χρή 25. κἂν ἄλλον δυναίµην, Ἱ. α. καὶ ἄλλον 

ἂν δυναίµην, αντι 64. Τη 1 49, πι 90 16 βἰαπᾶς {ο καὶ ἐάν. 

Οοἰαπηε]]α χι 1, ὅ: {ίαφιε ἵπ Οεοοποπιΐῖσο Χεπορ]λοπέϊε, φ1ιεΊι 

24. 6ἴσεγο Τιαΐπο δεγπιοπό ἐγαᾶίάςϊ, υἵγ εφτεϱίιε {ῑῖα, 166 ]ιοπιασ]ιιβ 

Αἰπεπίεπεϊς, τοβαῖι α βοοσγαῖε, ιέγιπιπα, αἱ τες Γαποίαγία ἄεεί- 

ἀεγαςθεῖ, πιεγοατὶ υἱέοιπι, ἑαπιφιιαπι Γαὔγωπι, απι α 66 ἐπαιϊέιογε 

σοπθιευεγὲί; “Ίρμο υεγο) ἐπφιωέ «ρεο ἐπειέιο, εἰσπίπι φιιΐ πε 

αὐδεπί ἔτι πιοιιπι ἴοσιπο φιιοδἐἐἐιζ{ιιγ εἰ υἱοαγίις πιεαε ἀῑχφεπίίαςε 

βμεσεᾶἰί, ἴ εα, φμαε εΦο, δείτε ἀεῦεί ). 

6δ. Ἱ. 2ὔ. πρῶτον, ’85 ἐ]ιο βτα (ήπρ”. 26. εὖ µέλλει, 
1! Ίο {β {ο), «πῖβ]θς 6ο’. Β66 χπι 4, Ἠ[οτ. 647 απᾶ οἳ, Τπᾶος ΤΙ 

β.τ., ἀθ τθ 6. 1 2 ταῦτα ὑποδείγματα ἔσται τῷ πωλοδάµνῃ ὧν δεῖ 

ἐπιμεληθῆναι, εἰ μέλλει τὸν μισθὸν ἀπολήψεσθαι. 27. ἄνευ 

γὰρ εὐνοίας κτλ.] Οοἰππια]]ᾳ χτ 1, 7: πες θοζπι απι ρεγᾶἰᾶίσετγὲ 

(υἴίσις) ἀἰκο[ριΐπαπι γιγίβ, εᾶ απ εἰίαπι ἀοπιίπο !άεπι αο Όεπε- 
υοἰοπίίαπι εα]ιθεαὶ, εἴπο αιῖῦιι πι]ϊϊ Ὢτγοᾶεθί υἰγίοῦ βπιπια 

αοἰεπίία. τί ὄφελος-- γίγνεται;  π]αῦ 18 {πρ ροοᾷ οἳ 

αἰοπατᾶΏ Ἠατίης 616: 80 1ΗΠΟἨ Κποπ]οᾶσοῦ᾽ ΟΗ, αΏοτοτςτο, 

Ῥοῖον ατα 8, αν 76, ΟΥτ.1 6, 18 γεωργοῦ ἀργοῦ οὐδὲν ὄφελος, 11 

1, 16 δοκεῖ µοι ἄνευ σωφροσύνης οὐδ' ἄλλης ἀρετῆς οὐδὲν ὄφελος 

εἶναι, Απαῦ. 1 ὃ, 11 ἄνευ τούτων (τῶν ἐπιτηδείων) οὔτε στρατηγοῦ 
οὔτε ἰδιώτου ὄφελος οὐδέν, Μαπι. τ 1, ὃ τών ἄλλων οὐδὲν 

ὄφελος ἄνευ τῶν τοιούτων µαθηµάτων», ΤΠ ὃ, 8 ἄνευ τούτου οὔτε 

ἵππων οὔτε ἱππέων ἀγαθών οὐδὲν ὄφελος, ἨΙΡΡΒΤΟἨ. 1 Τ ἄνευ 

τούτου οὔθ) ἵππων ἀγαθών οὔτε ἱππέων ἐπόχων οὔτε ὅπλων ὄφελος 

οὐδέν. Βεο ΒἰαΙ]ρ8απι οη Ῥ]8ΐ{ο ΑΡροι. ο, ΣΤΙ Ρ. 2688. 28. 
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ὁποίας τινὸς οὖν, ΄ οἳ απ} Κἰπά π]αίενετ ᾽, 4η Ιπάςθβπϊζο τε]αάνο 
επαιρ]αβὶχοᾶ ὮΥ οὖν, Νο] οχκαοί]Υ ΑΠΒΊΥΘΙΒ {ο {πο επο]έίο 
εωπιγε οἳ Τιαΐπ ῬτοποαἨβ, ἀθποίίης ἐπ οοπαρ]είεποβς οἳ πο 

᾿πε]αίίοη, Ο]γάο 8 80.6, ΟΕ. ὁστισοῦν, ὁποσοσοῦν, απᾶ ἴπο αἄγετρβ 
'ὁπωσοῦν, ὁπωστιοῦν. Τ1ο {οτπι δήποτε Ἱπιρατίς β1]] στοαίοτ 

Ίοχσο {ο ἐς εἰσηϊβοα/ῖοη. 99. τὸ εὐνοεῖν ἐμοί] Β6ο ποῖθ 
το χτπ 20, Οοῦαί ογαϊίο ἆᾳ ατίε ἰπίοτργείαπιᾶϊ Ῥ. 94 αβ5οτίβ 

ἴηαίῦ εὐνοεῖν απᾶ κακονοεῖν Ί6ΥθΘ ποῦ αβθᾷ ἵπ Αίῑο ἄτοε]ς, Ὀαί 

ΟΠΊΥ εὔνους, Κακόνους εἶναι. 

686. Ἱ. 92. καὶ πῶς:] τ 190, 94. εὐεργετῶν] α. 
"60771,2. Έοχ ἴλο βοπππεηύ οἳ, ας 8 12. ὅταν---διδῶσιν] 
ᾱ. 5 907, 9, δ 981 ποῖθ. 9δ. ἀφθονίαν, /αραπᾶβηςθ) 

'(π 64), ο5Ρ. οἳ ἴ]ο Ετπ](β οἱ ἴπο οατίἩ, Ἠ[ετ. 1. 440. 

57. ἸἹ. 57. ἀγαθόν- πράττειν] ορ ΙΠᾶᾷ. ΤΠ Β. τ. πράττειν. 
89. τοῦτο γάρ κτλ., “765, {οτ 1 Ῥεχοείνθ {ῑιαί {18 1.9. τὸ ἀπο- 
.λαύειν τῶν σ. ἀ. ἶ5 {πο Ῥεβύῦ Ἱπβίταπιεηύ {ος πθουτῖηρ ϱοοᾶψ!]”. 

686. ].41. ἢν δὲ δή, «πο]] απᾶ «πρροφο, 127. 489. ἑαν- 
τοῖς εὖνοι πάντες ὄντες,-- πολλοὶ αὐτών, / αἱ{]λοπσ] αἲ] ατο ττε]] 

αΠεοϊθᾷ {ο {Ἰιθπιρε]νας, Υοῦ {ποιο 4τθ ΠΙΔΏΗΥ οἱ {θπι πο θἴο. 

8η ἱηβίαπορῬ οἳ Ῥατ{]{1τθ αρΡροβ1{1ο31, οοποργηῖησ ψΏῖοἩ 5εθ 
Ὦ. ἴο 1 1256, τττ 96, ντ 268, κιν 50, χυπ 14, οἳ 16 πΙιΥ Ὀο ες- 

᾿Ρίαϊπεά αβα ποπη]παεῖνο αὈβο]ταίο 45 Ο7Τ. 1ν ὄ, ὃΤ καινὰ γὰρ 
ἡμῖν ὄντα τὰ παρόντα, πολλὰ αὐτών ἐστιν ἀσύντακτα. Βεθ Μαᾶν. ΄ 

[ 6 189, πάντες ὡς εἰπεῖν ἄνθρωποι, /αἲ], 5ο ἴο αγ”, 

;α]πιοςί αἲ] ”, τα 99 η., Μαᾶν. 8 151. 46. ἐπιμελεῖσθαι, ὅπως 
᾿ἕσται] α. 5 917. ταῦτα] {ο Ῥο {ακαπ υηἴἩ τὰ ἀγαθά,. 

46. σφίσι, αἳδὲ, οΏ]Ίγ αδεᾶ ἵπ ροοᾶᾷ Αὐῑῑο ρτοβο ἵπ τοῄῃοχῖνο βἰσπίῇ- 

΄ οπ01οἨ, οἹ]ΙοΏγ πνπθγο {πογο 18 πο απιρ]Ώαφί5δ απᾶ ππεῃ Ἰς πγου]ᾶ Ὀοθ {πο 

επο]]θο µε ἵπ {1ο Βγςῦ Ῥδχδοπ, Ἠσο]]. Υ 4, 11 απᾶ ἵῃπ αροπῦ αἰρμί οἴπεν 

΄Ῥαβδαρε8 οἵ Χεη.:; οοπιΏίπεἁ υγ] αὐτοῖς ποῦ 80 οἱψεῃ. Όῦβεττνο {ναί ἵπ 

Ἱ. 45 νΥΊετθ αὐτοῖς 18 α5οᾷ, σφίσιν ΟΥ αὑτοῖς πιῖρ]Ώξ 48ο Ὠαγο Ώθου ιιβοᾶ. 

με οἹοῖοθ Ὀείπθεη {16 {ἨγθῬ Ῥτοποιπβ γγας τερι]αξεᾶ Ὦγ ἀῑδειποίπςςς, 

᾿επιρ]ιαφῖς απᾶ οαρἹΊοπγ. 866 Βυίίπαπη αγ. αγ. Χ δ 127, ὃ. 

| 6 9. Ἱ. 47. τοιούτους- ἐπιτρόπους-- καθιστάναι, “{ο 4Ρβ- 
Ῥοϊπί βποἩ ταθη ΓΟΥΕΠΙΕΠ’, 1γ ϐ2. 

ξ 10. Ἱ. 61. τὸ ἐπιμελῆ ποιῆσαι, βο. τινά. Ἠεϊπᾶοτβ, 
{οηοπεᾶ Ὦν ΟοῬεί απᾷ Ἡϊχεολίᾳ, πγοι]ὰ τοδᾷ τὸ ἐπιμελῆ εἶναι, ΟΣ 
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οἶδο οπηήξ {πο ποτᾶς αἱίοσθί]μετ. ὔδ. οὐδὲ γάρ ἐστιν... 

ἐφεξῆς Ύε οὕτως οἷόν τε κτλ., ' πο πιοτθ 16 ἶ5; 1 19 ποῦ ῬοββῖῬ]θ 

{ο ἔθας]ι αἲ] νηζοαύ οχοερ[Ιοπ”. ἐφεξῆς, ΠΜ. «ἴπ οχάος”, 

ερπο αξία {ο οἰλοτ᾽. ΟΕ, Ἠε]]. τν 6, 4 ὧς δῃώσει πᾶσαν τὴν 

γῆν αὐτῶν ἐφεξῆς, Ὀεπποβίμ. ἀθ τοῦ. Ο161Β, 8 ὅθ Ρ. 105, 16 τὴν 

Ἑλλάδα πᾶσαν ἐφεξῆς οὐτωσὶ ἁρπάζων, Ἐχοοθπῃ. Ῥ. 1447, ὅ 

μὴ τοῖς αἰτίοις ἀλλὰ πᾶσιν ἐφεξῆς ὀργίζεσθαι. 64, οἷόν τε, 

ϱο. ἐστὶ διδάξαι ἐπιμελεῖς εἶναι. 
ι 

. 

6 11. Ἱ. ὅδ. πάντως, “ὮΥ αἲ] πιθαηβ”, 1 9δ, αυ 49, Οστ, 

ντα ὃ, 97 πάντως τοίνυν δεῖξόν µοι. 6ὄθ. διασήµηνον, 

ερἰσηϊ{γ’, Απαῦ. 1τ 1, 96 ὅ τι δὲ ποιήσοι οὐ διεσήµηνε. στ. 

οἴνου ἀκρατεῖς, /Ιπίαπιρεταίθ {π {πο προ οἳ νήπθ’. ΟΙ. Μεπι, τ. 

9, 3 ἀφροδισίων ἀκρατεῖς, ΟΥτ. Υ 1, 14 τὰ μοχθηρὰ ἀνθρώπια 

πασῶν, οἶμαι, τῶν ἐπιθυμιῶν ἀκρατεῖς εἰσι. 6δ. ἔπιμε- 

λεῖσθαι ποιῆσαι] 1κ Τὸ, ΟΥ. 11 ὃ, 132 ἐκείνους ἐποίησεν 
ἐρωτικώςε ἔχειν τοῦ ἤδη ποιεῖν τι, 1ν ὄ, 48 µάλα αἰσχύνεσθαι] 

ἡμᾶς ἐποιήσατε. Οἱοθτο αραᾶ Οοἱαπαα]]. αι 1 ὃ 19: κοπιπ 

οἱ υἶπί εἱέ αὐθιπεπέίθδίπιμβ, 4μας αφ θέ ος 

ἀῑφεπίίαε: παπι οἱ εὐγίοθο οωτα οβίεἑ Ραγίίεγ ὀμπι πιεπιογία 

ιδέγα]έέιγ, οἱ δοπιπἰσιι]οδιπι Ῥἰιτίπια ε[αρίωπί: «φιᾶ επῖπι 

Φοβδίὲ αιμὲ ἔρθε αρετε αιῖ οιίφτίαπι ἄογπιίετιδ ἔπιρεγατε 3 σ9. 

ἐμποιεῖ, Ρο. τοῖς µεθύουσι. Οἱ. 1 τ4, αυ 1, 2, κχι 46. τῶν 

πράττειν δεοµένων, /΄ἐλαῦ πεθᾷ ἀοϊπρ᾽. ἜΤΠθ ποὔῖνο Ιπβπ]να 
{ος Ῥαββΐνο, πηῖοἩ ΤιπᾶοχΕ ψγοπ]ά ϱαυβέαίο Ἠετθ, οοπιραΣΊΗΠ. 

-Ογε. τ ὃ, ὃ οὐδὲν αὐτοῖς ἀργεῖται τῶν πράττεσθαι δεοµένων, 4θ 

χθρ. Τι86, ΧΙΙ Τ τῶν δεοµένων γίγνεσθαι οὐδὲν ἀπορεῖται. Βαῦ 

βοο Ἠσ]]. νι 1, 16 οὐδὲ διὰ ταῦτα ἀσχολίαν ἔχει τὸ μὴ πράττει» τὸ. 

δεόµενον Α9, πράττειν, ΟΥποᾳοῦ. Ἱ 9 ἵνα ᾖ τῆς ὕλης τέµνοντα. 

Φράττεω τὰ δεόµενα 5ο. φράττειν. 
Ἡ 

ς ἃ 

6 19. Ἱ. 61. τούτου, 5ο. τοῦ οἴνου. 689. καὶ οἵ γε]. 

τ 16, τι 25, 1 1968. τοῦ ὕπνον, Ε6. ἀκρατεῖς. 

ὄντες. 64. αὐτός] τοϊοιτίηᾳ {ο οἵ γε τοῦ ὕπνου. ΟἨ βᾳ 

{ταηβΙοΏςβ ἔτοπι ἴμο Ῥ]ητα] {ο πο εἴπρα]ατ απᾶ υἷοα εγεα Β 

η. {ο Ἠίον. Ἱ. 608, απᾶ οἳ, ας το, κχτ 48. 0δ. 

παρέχεσθαι, 50. ποιοῦντας τὰ δέοντα, "Το πιακο οίμους αἴθεπ[ῖνθ 
{ο ἐλιαῖν ἆπίος᾽,. Ο8, Ὀε]οπ χι 2 πειθοµένους παρέχεσθαι, 

.. 
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65τ. τ 6, 90, τν 68 συνοικουµένην τὴν χώραν παρεχοµένους, 88, 

ν 99, νι 48, 60, αν Τ0, κατ 28, 60. 

6 18. Ἱ. 66. ἀδύνατοι- διδαχθῆναι, /ΙποαραῬ]ο οἳ Ῥοαΐπς 
ἐααρ]ήῦ ᾽, ἔος ἀδύνατον ἔσται αὐτοὺς διδαχθῆναι, ἴ]ιθ Ρ6ΓΡΟΠΔ] ΤοΥ 
Όιθ {προγβοηα] οοηβἰτασίοη, 45 Ὀθ]ου 1. 80. ἨΜαᾶν. Το επι, 

5. 67. ἡμῖν] ἀαἰίυι εἰλίσιβ, 966 Ἡ. ἴο χτ 96. 68. 
πρὸς τούτοις] τι 46, τν 99. 69. οἱ τῶν ἀφροδισίων 
δυσέρωτες, αφ ιἱ απιαδία» ρεγά {ία απιαπἰ, ' ἴποδθ π]ιο α1θ Ῥ888ΊΟΠ- 

{εν ἵπ Ίοτο πε] {ο ορ]θοίς οἱ ἐῑιεῖτ αἰἰασοἈπηεπῇ ); τὰ ἆφρο- 
δίσια ποῦ 68 Ό6πετεαε Ὀτῖ 1. 4. τὰ παιδικά, απιαδίαο τε] απιαεῖί : 

ο, Μετα, 1 8, 8 ἀφροδισίων τῶν καλών. δύσερως, Ρεγᾶτία, 
πιίεογο αππαπβ, «Ίονθ-βῖε]ς᾽, 8 Ῥοο[ίοα] ποτᾶ. Οἱο. αρ. Οοἶππι. 

πι1 56 14: μπι εἰίαπι 5ἲὲ α υεπεγείβ απιοτἰῦι8 αυεγειιδ; αιτθις 

αἱ 9ο ἀεᾶϊάογίὲ, ποπ αἰἴιιᾶ φιιΐοφιπαπι Ῥοβεῖέ οοφίίαγε, 4 μαπι ἐῑγιιᾶ 

φιιοᾶ αἰπίφίι. Άαπι οἱ εἴιαπιοᾶί Ρε]εοίιδ απιῖπιιδ πεσ Ῥταε- 

ππζιπι {πισιιάΐις, φ παπι [γιοίιιπι Πὐἰάἰπίς, πες φιιρρτἱεῖιπι (γαυζις, 

φιαπυ Γγιδίγαίίοπεπι οιρἰάἰίαίίε, επἰκεϊπιαϊ. τ1. τούτου, 

5ο. τοῦ ἐρᾶν ΟΥ τών ἀφροδισίων. 

614. 1. τὸ. ἐπιμέλεια, σιάΐωπι,  Ῥασραϊῦ ”, « επιρ]ογπιθηί ᾽. 
ῥάδιον, 5ο. ἐστί. Τ4. ὅταν παρῇ τὸ πρακτέον, ΄ ὙΏΕΠΘΥΕΣ 
Ῥαβίηςας ατῖςος. Τδ. εὐπετές ἐστιν, ϱο. εὑρεῖν. εὐπετὲς 
15 α Ῥοείσοα] ψοτᾶ, ποῦ {οαπᾶ οἰξεαπ]οτο ἵπ Χεῃ. τοῦ 

᾿κωλύεσθαι ἀπὸ κτλ., ΄ἴ]ιαπ {ο ο Καρέ απγαΥ ἔτοπι ἐπο οΏ]θοῦ οἳ 

ιαῖχ Ἰονθ’. Ο5τ.τὸ, 11 πολλάκις µε πρὸς τὸν πάππον ἐπιθυμοῦντα 
' προσδραμεῖν---ἀποκωλύει, ΤΠ ὃ, 61 ἀπὸ τῶν αἰσχρών κωλῦσαι. 
Πθ. ὑφίεμαι...μηδ’ ἐπιχειρεῖν, φιιοβειπιφιο ἑαῖοδ 6586 απἰπιαᾶυετίο, 
ᾱε Πΐ τεπεῖβείιιδ απο, αἱ πε οΟπεγ αιιῖᾶεπι {ρβοδ Ργοσιιγαίογεδ οοπιδίῖ- 

ἔμετε (Ώθαπο]ανίαβ), οπιπίπο ποπ οοφἰίο ἄε Ἰ οοπεἑέιοπᾶίς 
(Βας5), «1 ϱἶτα αρ, ατα ΙπᾶΗΤεταπί {ο, οτε αἰθεπιρίίης ἴο αρροῖϊπύ 

8ΏΥ οἳ {ηεπα αδο, ποσα 1 οΏσδεττο {ο ο ϱασῖι, α5 βἰοπατᾶς). Οµπ 

{πο πβο οἳ µή νητἩ πο ΙπβπΙενο α{ζετ νοιῦς οἳ παρα {ἶτο ΠηΘΑΠ- 

Ίπᾳ, 5οο Μαᾶν. 5 156 Ῥεπι. ὃ, 4, 52108. 1,.8285,6,α, Μ. Τ. 
5 96, 2. τοιούτους, 6ο. δυσέρωτας τῶν ἀφροδισίων. 
γνώ ὄντας] α. 8 280. Ττ. ἐπιμελητὰς καθιστάναι] α,ογε 
1. 4Τ. 

6 1δ. Ἱ. Τ9. τί δέ; αραῖπ). ἐρωτικῶς ἔχουσι τοῦ 

κερδαίνειν, ΄.πο {Π Ίογο ίἩ ποτ), Βθ69 ποίθ {ο χιπ ὃ5. 
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80. εἰς ἐπιμέλειαν παιδεύεσθαι, ΄{ο Ὦο ἰπαϊποᾶ {ο ϱ0816- 
{πΙπθββ’, Βΐς 15 πβθᾷ οἳ ΡΥοΡΙΘΞΒ 4]οηπρ ος 1Π 8 ορτίαῖη τοπίθ, 

Ίθπος «νηζἩ α, γίθυν ο). Ο6, Μετα. π 1, 2 τὸν εἰς τὸ ἄρχειν 

παιδευόµενον, 1Τ οἱ εἰς τὴν βασιλικὴν τέχνην παιδευόµενοι, 

Ρο ψἩ ἐπὶ ΟΥη. απ ὃ, περὶ ΑγΡο. ΧΣΙΣ, πρὸς Ο70, τ ὃ, 19, 

Μεπι. τ 9, 1. 81. τῶν κατ ἀγρὸν ἔργων, “{ασπη-γγοχ]ς”, 
ετατα] οοοπραΒοηβ’, ν 460. 88. καὶ πάνυ] τ ὃτ. 
εὐάγωγοι, ἀοοίζες, “685Υ ἴο 1εαᾶᾷ”, ποῦ Γοαπᾶ οἸβαπ]ετο ἵη Χεη. 
84. οὐδὲν ἄλλο δεῖ ἢ δεῖξαι] οι {ο οπηββίοη οἳ {ο τετῦ οἳ 
ἀοἶησ νὮ {ΠΡ ρίταβο βοο Μαᾶν. 5 21565 Ἐεπι. 1. 86. 

κερδαλέον ἐστιν ἡ ἐπιμέλεια] ντ 94, αχ 40. 

6 16. Ἱ. 87. ὧν σὺ κελεύεις, 5ο. αὐτοὺς ἐγκρατεῖς εἶναι. 

πρὸς τὸ φιλοκερδεῖς εἶναι μετρίως ἔχουσι] βεθ Π. {ο 1 147. 
88. ἐκδιδάσκεις, οἄοεεβ, ἃ Ῥοοΐϊσα] ποτᾶ. 90. ἁπλῶς, 
ἶπα πιι]ία ατίε, Γαοῖῖε (Βία15), «Ὦγ βἰπιρ]θ ΠΙΘΑΠΡ᾽. 98. 

ὁποῖα δήξεται , «Βιο] μῖηρς α5 πΙ]] πγοαπᾶ ἐλαῖτ {εο]Ιπρς’. Ο8. 

ΥΙΠ 4 Ἡ. 

61. 1. 94. παρατραπόµενος τοῦ λόγου, ἀίφγεκειδ α εοερἲο. 
ΦΕΥΊΙΟΠΙΘ. 96. περὶ τοῦ παιδεύεσθαι] Βομοπ]] {οἱ]ου5 Ζ40ο0Β 
Ἰη οπι(εήησ {μοβο ποτᾷς 5 ἴπο πἀάῑδοη οἳ ο οοργὶκθ, Βπΐ 

Ἠεϊ]απά τὶσ]Ώ{]γ οΏβαγγθβ /Τη Ῥτϊοτῖρας ἆο οἁποα{Ιοπθ Β6ΙΠΙΟ θβ, 

απθίοπις Ῥοχποί αἆ ϱο5 απὶ οἀαοαπίας, ἵπ Ῥοβίογίοηίρας, 

απαίεπας ρεχποί αᾱ επτη {ρβατη απῖ οἆποαθ’. Σιεππο]ανῖας {Τ8ΠΒ- 

Ἰαΐ65 {πο Ῥαββασο: πο υογο, ἵπηιαπι, Ιεσ]ιοπιασ]ιθ, ποππο]ῖῖ αὖ 

Ίιας ογαἰίοπο ἄε εἶς, φιί αἆ ἀἰλίρφοπίίαπι ἐπικιιιπέωγ, ἄε[εοίετ», 

οὐίαπι ἐῑιιᾶ πιο] ἄο ἐπδιίέιιοπιάϊ γαΐίοπα ἀεεϊαταίο. 97. εἰ, 

επ]οίἸοτ), χι 196. αὐτόν, ἐρειπι. Πο ϱαῬ]θοῦ οἳ ἴπα 
ἴηῃπ]δ]νο 15 ΙπάρβπΙ{θ. 

6 18. Ἱ. 99. οὐδέν γε μᾶλλον κτλ., Ἡ. ϱ. οὐδὲν μᾶλλον οἷόν 

τέ ἐστιν ἀμελῆ αὐτὸν ὄντα ἄλλους ποιεῖν ἐπιμελεῖς ἢ οἷόν τέ ἐστιν 

αὐτὸν ὄντα ἄμουσον ἄλλους μουσικοὺς ποιεῖν, “πο, 19 15 ποῦ Ῥοββῖρ]ο 

{ου α ΤΠαΗ, ἵ[ ἨἩθ 15 Ἠϊπαβο][ «8161658, {ο χηα]το οἴ]ετς οατο/[α], 8ΏΥ . 

1ΠΟΤΘ {πα 16 15 Ῥοββῖρ]ο {οΥ α Ίπαπ 1 Ὦθ ο Ἠ]πηςε][ Ἰ{οταίο {ο 

1η8]κο οίπθγβ βοἩο]ατβ’. Ο8, Μεπι. 1 9, 4 προσερωτώµενος δέ, . 
εἰ τοὺς ἐπισταμένους μὲν ἃ δεῖ πράττειν. ποιοῦντας δὲ τάναντία, 

σοφούς τε καὶ ἐγκρατεῖς εἶναι νοµίζοι, οὐδέν Ύε μᾶλλο», ἔφη, ο 
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ἀσόφους τε καὶ ἀκρατεῖ. ΌἨΠ οὐδὲν μᾶλλον 5οο 1 08, Τ06 π. απᾶ 

-οἳ, ΟΥτ, να 1, 6, Ῥ]ῦ. Ῥμασᾶ. 8 88 Ρ. 187, Ῥμασᾶτ. Ῥ. 260 2, 
| Ῥερ. 1 Ρ. 946 5, Τηεαοῦ. Ρ. 169 Ε. 102. ἀμελεῖν ὑποδεικ- 
| νύοντος, ΄ Ὑπθπ Ἡθ βοί5 α ραΐίοτη οἳ περ]ρεποθ). Απτὶβιοῦ. Οεο. 
-α 6 οὐ γὰρ οἷόν τε, μὴ καλῶς ὑποδεικνύντος, καλώς μιμεῖσθαι οὔτ᾽ 

ἐν τοῖς ἄλλοις οὔτ) ἐν ἐπιτροπείᾳ, ὡς ἀδύνατον μὴ ἐπιμελῶν δεσπο- 

τῶν ἐπιμελεῖς εἶναι τοὺς ἐφεστώτα». 108. Χαλεπόν, 869. 
ἐστι. 

6 19. Ἱ. 104, ὡς συντόμως εἰπεῖν, “ἴο βρεα]ς οοποϊβεῖγ, 
Ἐτίοβγ , ]. 48. 106. μὲν---μέντοι] μέντοι ἵδ πβεᾷ απᾶ ποῦ δὲ 
(4) πει ρατῖοσ]αχ επαρ]ιαβῖς Ίας {ο ο ρίναη {ο ἴ]θ ορροβἰδῖοτ; 
(9) νΊοτο δὲ οοπ]ᾶ πο Ὦο οοπτεπῖοη{1]γ αβεᾶ, ας ἵπ ]. 101: (8) ἵα 
εκρτοβεῖηρ ορροβϊοη {ο ϱ οἶατςο πΏῖοἩ 15 196ε]{ Ιπίτοᾶποεᾶ ὮΥ 
δέ. Ἐιᾶᾶ. Ρίᾳ. Ρ. 180. οὐ δοκῶ καταµεµαθηκέναι, /1 ἆοπὁ 

ἠμπ]ς ἐλαί 1 Ἠανο ποβοσεᾶ, οὐβειτεᾶ”. 10Τ. οὐ μέντοι 
ἀζημίους Ύε, /’ποῦῖ, Ἠοπεγεσ, πηοαί εαΠοσῖηα τος 163, ὁ ψηδα 

Ππιραπ(γ’. Τιθαπο]ανίαξ απᾶ Ζεαπο Ἡτοηρβ]γ ἰχαηβ]αίο ποί 
νηζλοαῦ ἀεἰτιπιεηῦ {ο ἐπεῖς πιββίθγ. ἐπιμελητικούς, 
εᾳπα]1Ποᾷ {ο Ὦο οΥθχΕΘοΒ᾽. Το ποτᾶᾷ ἆοας ποῦ οσστ εἶβογΏοτθ 
ἵπ Χθῃ. 106. ἐφορατικόν, ΄ απα]βθοᾶ {ο ϱπρεχνίβο απᾶ 
οκατηΊηθ {λαῖχ οχ]ς᾽. Τ19 ἐετππηα{ῖοπ -ικός (. Ῥ. 185, 19), οοἵ- 

τοβροπᾶΐπρ {ο οἩχ -ἴυν6, ΒΏΡΕΒΥΡ {ο Ἠανο Ῥεσθυ αΠεοθεᾶ Ὦγ τοαΏς 

ΑίΠεπΙ8ηΏ {0Ρ5, 89Θ ΑτίδίορἩ. Ἐαπαίθ. 1918 βα., πο οοἵηπβ βεγετα] 
απο] πγοτᾶς {π τἰάϊοπ]θ οἳ ἴ]ιε Ῥτασίίσθ. 109. χάριν ἐθέλοντα 
τῶν καλῶς τελουμένων ἀποδιδόναι, 'απρταᾶρίηρ]γ τεραγίηᾳ ἔεπι 
ψη(Ὦ σταΜΙἑαᾶο {οι πλαί 15 ἆοπθ πει]. Οἱ. Οστ. τν 1 13 αὐτὸς 
δυνασθῆναι χάριν αὐτοῖς ταύτης τῆς προθυµίας ἀποδοῦναι, Υϊ 91 

{οχ ἴλο οοπδἰχαοίίοη, απᾶά {οτ τελεῖν, Δι 146 πγοτᾶᾷ 1η ϱΙΟΒΘ 

1η {μ]5 66Ἠ86, 8ΏοΥοθ 1 2ὔ τελεῖν τε ὅσα δεῖ, Ώε]ουγ χχ 118 τὰ ἔργα 
μὴτελεῖσθαιλυσιτελούντως πρὸς τὴν δαπάνην, Ογτ. ντι 1, 9 τί ἂν 
ἄλλο ἆγαθον τελεσθείη ὑπὸ μὴ πειθοµένων, ντ ϐ, ὃ οἵτινες ἄλλο 

τελέσουσιν ὅ τι ἂν δέῃ. 111. δίκην τὴν ἀξίαν ἐπιθεῖναι (5ο. 
τῶν μὴ καλῶς τελουμένωγ), Ῥοεπαπι ἔγγοβατε, "Το ΙπΙΡΟοβθ {πο 

Ῥεπα]ίγ Ἡθ ἀἆθβειτος). Ο8. Απαῦ. υ 6, 84 ἠπείλουν αὐτῷ ὅτι, 

εἰ λήψονται ἀποδιδράσκοντα, τὴν δίκην ἐπιθήσοιεν, Ρ]80, Οτῖῖα 
Ῥ. 106 Ὦ δίκην τὴν πρέπουσαν ἐπιτιθέναι, 1μερα. τι 60603 Β 

ὅταν ἑκατέρῳ τι τὴν δίκην ἐπιτιθῇ. 
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620. 1. 119. καλῶς ἔχειν] 5εο Ἰπᾶοσβ, Υ. ἔχειν. 119. ἡ τοῦ 
βαρβάρου ἀπόκρισις] Αγὶρζοῦ. Ό6σοπ. 1 ϐ καὶ τὸ τοῦ Πέρσου καὶ 
τὸ τοῦ Λίβυος ἀπόφθεγμα εὖ ἂν λέγοι' ὁ μὲν Ὑὰρ ἐρωτηθείς, τί 
μάλιστα ἵππον πιαίνει, “ὁ τοῦ δεσπότου ὀφθαλμός) ἔφη' ὁ δὲ 

Λίβυς ἐρωτηθείᾳε, ποία κόπρος ἀρίστη, ' τὰ τοῦ δεσπότου ἴχνη) ἔφη. 

ΑθβοἩ. Ἐουβ. 106 ὄμμα γὰρ δόµων νομίζω δεσπότου παρουσίαν. Οἱ, 

Οαΐο 4ο αστιοπ]έατα τν (τε[οιτθᾶ {ο Ὦγ ῬΗΠ, Ν. Ἡ. αν ὅ, 6, 91) 

Ίγοπ8 οσοἰρίίο Ῥγίον οδί, Οοἱαπιθ]]. ντ 21, 4 φιοσιπιφιε ἄοπιϊπί 

Φγασξεπέϊς οσιζέ ]γοφιιοπίεθ ααζθβΒεΤ6, πι εα Ῥατίε πιαίογεπι ἴπι 

πιοᾶιπι γιοί επιιθεγαί, τν 18, 1 οσιἰ οἱ υεκἰρία ἀοπιπί γε αῇτο 

εαἴμὐογτίπιαα. 114. ἐπιτυχών, πασίμα, ' πηθη Ίς Ἠαᾶ πιοῦ 
να κα, 1156. παχῖναι, Ρίπφµεπι τεάᾶεγε. "Πο αοτῖδῦ 
ἀπβπ] νο 15 Ἠεχο πβεᾶ π(λοαῦ Ῥτείοτιίο πιεαπῖπς, απᾶ ἄἀἱῆεοτβ 

οπ]γ ἔτοπα μα Ῥτοβεηῦ, 5 ἀοποίίηρ α βἶπρ]ο ἰταηβιεπῖ ποἰῖοῃ”, 

Μαάτϊς 5112). 116, δεινῶν-- δοκούντων εἶναι] . 5 156 ποῖθ 

91, Μαᾶν. 8 158 Τ). 117. ὅτι δεσπότου ὀφθαλμός] Οἳ 
{πο τεάαπᾶαπό πςο οἳ ὅτι Ιπαοᾷποῖηρ α ἀἰτοοῦ αΏβγοτ 1Π {πο 

ογαϊΜίο γοσία ντο Ἀβγθ βετοτα] οἴ]οτ Ιπβίαηοθς 1π Χθῃ., Απαζ. τθ, 

8 ὁ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι, οὐδ᾽ εἰ γενοίμην, σοί Υ᾽ ἂν ἔτι ποτε δόξαιµι 

ΟΥ οὐδ᾽ εἰ Ὑένοιτο οὐκ ἂν δόξαι, Ἱ 4, 10 Ἡρόξενος εἶπεν ὅτι αὐτός 

εἰμι ὃν ζητεῖς, ν 4, 10. 119. τἆλλα «ἴπ αἲ] οπου πια {{θις”, 

ΟΗΠΔΡΤΕΕ ΧΠΙ 

12εἸιοπιαε]πιβ οοπιἴπιιο Πε ἀἄἰβσοιγεο οπι ἴ]ια ἰγαἰπίπη οἱ α 

αἰειωατᾶ. Ἠ]ιεπι ἔχιε εἰειναγᾶ Ίιας οὐίαίπεά ει[ιοίεπί Ἰποωϊεᾶσε οἱ 

}ΐ8 ευεγαῖ ἄιέῖος, ἴ]ιο ἐἶπιε απιᾶ Ίπαππετ οἱ ἐ]ιεῖγ ΡεΥΓΟΥΠΙαΠΟΕ, Ἰιο 

πιιιδέ ἴ]ιεπι ὂςα ἰαιις]ιέ Ίιοιο ἴο πιαπαφα 1]ιοβε ι0]ιο ιθογ]ν πιᾶεγ Ἱνῖπι, 

Βοογαἰ6δ 6ΏΏΤΕ6ΒΦΕΒ Ἰΐδ ειργίδε αἲ Πεατίπρ ἐ]αὶ ἔ]ιε ἀῑ[ισιζὲ ατγἱ 

ο σουεγππιεπὲ σαπι ὖε ἑαιις]ιῖ, Ὀιιέ Ι5ο]ιοπιασ]ιι ΡΥΟΓΕΒΕΕΒ ἰ]ιαί Ἰιε 

οαπ ἔεας]ι ἵὲ υεγ1/ οαφίῖη {ο Πεῖς βἐειυαγᾷς. 1 ἰ]ιε ἴοιυογ απῖπιαϊς πια! 

26 ἰγαϊπεᾶ {ο Ιιαδῖίε οἱ οὐεᾶίεπεο Ὁν α τεριῖαγ θή5ίεπι ο) τειαγᾶς 

απᾶ Ριπίς]ιπιεπίς, ϐ, Γοτϊοτί πιεπι πια! ὃε κο ἰγαϊπεᾶ Ὀεσαιδειυο 6ατι 

αΆγοαῖ ἵο ἐ]ιοῖγ 8επ5ο οἱ υ]ια ἱδ ΓοΥ ἐ]ιαῖγ οτῦπι ἐπέεγεδί απ αἄναπ- 

ἐαφε, απ εερεοίαΙῖη εἶαυσβ, ιοζ(]ν 0]ιοπι πιιιο]ι πια ὂε ἄοπε δή απι 

αρρεαῖ ἴο 1Πεῖγ ἴοιυεγ αρρεἰἰίο απιᾷ οοδαβἰοπαϊῖ ιοϊέ] 8οπιε οί 

ἔ]ιεπι ἰο ἐλεῖγ ἴουο ο) ῃγαίβθο. Ιβο]ιοπιαο]ιιι δα1/ ἰ]ιαί Ίια πιοὶ οπῖ 
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ἐεασ]ιες Ἱιε εἐειναγᾷε ἰο επιρῖοι ἐλίε πιεἰ]ιοᾷ οἱ ἀεαῖίπῃ ιοζ(]ν ἴ]ιοδε 
ουετ το]ιοπι ἐ]ιοὴ ατε εί ἵπι αιἑ]ιογίέψ, ὃιέ αἶδο φΐυες ἔλεπι ργασιίσαϊ 

λεῖρ απᾶ Γιγέ]ετε ἐ]ιεῖν ε[Γογῖ ἔπι ἐ]ιίε ἀϊγεοίίοπι ὃν Ἰϊπιεε[{ πο 
1εἰἶπᾳ πιεγἰὲ 4ο απγειαγάεᾶ. 

61. Ι.1. ὅταν παραστήσῃς τινὶ κτλ., «ποπ γοα βἩα]] 
Ἠατο ἱπηρχεββεᾶ προπ α ΠΙΏ, Ῥαῦ 1πῇο Ἠ]5 Ἠεαᾶ, 6ΥεΓ 50 68Σ- 
Ἠηθί]γ, ἐῑιθ [αοῦ ἐλαί Ἡθ πηἉβί θίο Έοτ 8 βἰπιί]ατ π5ο οἳ παρ- 
ιστάναι οἳ. Ῥϊαΐίο Ἐερ. χο, 4 Ῥ. 6006 Πρωταγόρας καὶ ὤλλοι 
πολλοὶ δύνανται τοῖς ἐφ᾽ ἑαυτῶν παριστάναι...ὧς οὔτε οἰκίαν 
οὔτε πόλιω τὴν αὐτών διοικεῖν οἷοί τ) ἔσονται, ΝΠίον Ῥήα]]ραππα 
ἐχαηβ]αίθς αεφιαῖεΒ 808 ἴπ εαπι δεπίεπἑίαηι αἄάιιεετε ιέ Ῥιεπί. 

Έοχ τοῦτο {οἱ]ογγοᾶ Ὦγ {πο εροεχορείίο οἶπαςο ὅτε κτλ. οἳ. Ῥε]οιη 
χν Τ, Χνιπ 10, Ἠϊοτο ]]. 99. 9. καὶ πάνυ] 1197. 
ἰσχυρῶς] τν 50, χτ 60. 8. βούλῃ, βο. αὐτὸν ἐπιμε- 

λεῖσθαι. ὁ τοιοῦτος, '5π6]Ἰ α πια ”, 1.6. 8 ΤΙΘΏ ΨΠο ἨαΒ 
Ῥθυυ. εἶαβ Ιπιρτοςδθᾶ, Μαᾶν. 8 11 επι, ὃ. 4. προσ- 
µαθητέον αὐτῷ ἔσται, αἀάίδοσπάμπο εἰ επί, ΄] Ἠανο ἴο Ὀο 
Ἰθατηθᾶ Ὁγ Πάπα {η αἀδἰμίοπ). Τηθ πΠρθσβοπ8] οοπείγασΏοη. 

οἳ {πο τοτΏα] 1η -τέος, α. Μ. Τ. δ 114, 2. 

Πο ῬτοροδίξίοΏ5 πρός αΠᾶ σύν 3186 {ο Ὦθ οοηβ]ἀετοᾶ βερασαίο απᾶ 

ἀῑδίϊποῦ λοαρ] ἵπ οοπιροαπᾶ8. ΑΠΨ νοτΏ, ππείπος  οοπιροιπᾶ οὗ ποῦ, 

πηΣΥ τοοοῖνθ {πο αἀάδίοπι οἳ αἰέπεν οἳ ἔπεκο ῬγθροδίδίοἩ8, 1ΠΘΙΘΙΥ 6ο ΦΗΟΥΥ 

ἐλαῦ ενα ἐπς Παρρθηοά ἵπ πἀά1δῖοη {ο 5οπιθὔΏΊτπῃ (πρός) ος “1π 

οοππθχίοη πγΙ {1 ΦΟΠΙΘ 0Π6 696 (σύν τινι). Βύττλανν αγ. αγ. 5 147 

009.11. Βε6 Τηάεςσ 8. ΥΥ. 

εἰ µέλλει --ἔσεσθαι, “1 Ί6 πιεαπβ) ος “15 {ο 9), χιπ 20η. 

83. 1.6. μέντοι, “765, Ιπᾶροᾶ, α5 Ύοα ϱασαεβῦ’. πει 
μέντοι ἶ5 ἴλαβ πδθᾶ {η απ α{ἠτπιαζίνθ αΏβΨΕΣ, ἐἼετο 15 ϱεπετα]]Υ 

8 ταρεβΒοη οἳ πο τετῦ ος οίπεχ επωρΏα{ίο πγοχᾶ. Ἀεθ οη αΥ 10. 
8. εἰ δὲ µή, 5ο. γνώσεται ΟΥ ταἴἨΘΥ γνοίη. τί ὄφελος, 59. 
ἐστὲὶ ΟΙ ἂν εἴη. ΟΕ. τς Το, χι 27. ἄνευ τούτων, Ἱ. ᾱ. ἄγευ 
τοῦ γνῶναι ταῦτα. 9. ἐπιμελοῖτο] οραῖνο Ὁγ α5β11η]- 
1{1οη: 1199, τι 24, χτι 150. 10.  ὅ τι-- ποιεῖν, φιιῖᾶ αἱ 
Ταοέω εδεεῖ, “νηιαῦ 16 γγας {ο ἴμε Ῥεποβί οἳ Ἠ]β ραπ ἔο ἀο᾽, πού 
ἐπ]αέ {ο ἆο {ος {ο Ὀθπεβί οἱ Ἠϊ5 ραοπῦ’. Ο8. αν δ4. 
συμφέρον εἴηζΞ συμφέροι ΟΕ, Απαῦ. νι 1, 26 τὸ ἐμὲ προκρι- 

ο Ν. ς Ὁ Ἡ 
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θῆναι ἄρχοντα...οὔτε ὑμῖν µοι δοκεῖ συµφέρο» εἶναι κτλ, 11, 
τοῦτο] . δ 162 Ἰποΐο ὃ, 

65. Ἱ. 12. τὰ ἔργα µάθῃ ὡς ἔστιν ἐργαστέα, ΄Ἡξ Ίο 51.1] 
Ώανθ Ιοατποᾶ πΙ τοβρθοῦ {ο Ἠϊβ τατίοἈβ ΝΟΙΚΒ, ἩοΥ {παγ 81 

Ίο Ὦο ἀοπθ’. Τ1Π9 απ{ΙοΙρ8{οσΥ αοοπβα{1γε, 85 ἷπ χνι 90, 

Απαζ. π 4, 6 τὸν Ἑὐφράτην ἴσμεν ὅτι ἀδύνατον διαβῆναι. 
Βοοθ π. {ο Ἠίοταπ ο. 1, 98,09.8,2. 19. ἔτι τινός, ΄αηγίμίησ 

Ρεβϊᾷςϱβ’. προσδεήσεται] πι 10, 50, αΌογε 1. 4 ποίθ. 
ἀποτετελεσμένος, οπιπἰῦιι πιιπιογίθ αὐφοζιίωδ, ’Ῥοτ[εοῦ᾽, "ἴπο- 
τοπρ]Ώ]γ αοοοπιρΗςΏεᾷ’. Οἱ. αι 14 ἀπειργασμένος. 14. 

σοί] ΄αοοοτᾶῖηᾳ {ο γοαχ Ιᾷ6α), ἀαίΐυιιφ αἰ]ίσις, πι 96, πι 07. 

Βοο ἄ. 5 184, ὃ Νοίο 6, Μαᾶν. 5 58 {, 

δ4. 1.17. ἄρχειν ἱκανούς] 1 26, α. 8 961, 1, Μαᾶν. 5 149, 
19. πειρῶμαί γε δή, επἰίογ φιίᾶεπι σεγίε. Όπ ιο ἄϊῄοτεποῬ 
Ῥούίπεθη γε δή απᾶ γέ τοι 566 ΚΙοίᾷ οἳ Ώενατίπβ 4ε ραγζει[ί 

πρ. 9859, Κὔλποχ χ. τι 8 600, 6 απᾶ οἳ. Υ 20. 

90. τὸ ἀρχικοὺς εἶναι---παιδεύεις] «Νουν απᾶ έἨθ {ο αγί]ο]θ 
18 Γουπᾶ νηζἩ Όλο Ιπβη]ίνο αἲνετ γειρ8 υἩίο ἀεποίῖθ α γγογχκίηρ ἹΡροίι 

οίπετβ ἵπ οτᾶςεν ἴο ΠΠοΥΘ {Πεπι {ο αοἴίοη, αξνθγ υγ ]οῖι θ βππρ]θ {πβπ]- 

νο δυα]1γ βἴαπᾶβ, 816Ἡ 5 {θασΠίης, οοπιπαηπᾶΙης, αοοαδίοτη- 

118, οἵο. ἵπ οτᾶθν {ο ρῖνο βρθοῖα] Ῥχοπιίπθηπορ {ο {6 πούθίοη 35 ορροβθᾶᾷ 

{0 ο{Ἡθγ, ΟΥ 38 8γοβάΥ πιθηβίοηεᾶ; οἴίοπ 8ο {λπαίῦ {πο Ἱπβπ]θίνο 18 

απαρ]ιαθίοα]]γ Ῥιαύ {ογοπιοβύ {π {Πθ βοηίθποςθ, αἰπιοδί 35 1 16 νετθ 8 

τοραχᾶς {1μθ'. ΒΟΡΠ. ΤγασἩ, δ4ὅ τὸ δ᾽ αὖ ξυνοικεῖν τῇδ ὁμοῦ τίς ἂν γυνὴ 

δύναιτο; Μαᾶν. ὃ 164 Ὁ Ἐοπι. Ο{. πτ 29, ε]ουν 1. 98. 

23. Φφαύλως πάνν, Ἱ. . ἁπλώς, “απῑίο εαβῖ]γ᾽. Β6θ Π. οἩ Ἡ 62. 

98. ὀκούων-- εἰ ἀκούοις, ΄Ἱξ γοα π6ιθ ο Ίθαν Ίου 0. 

6 δ. Ἱ.24. οὐ μὲν δή γε, πιζπίπιε νεγο, ! οετύαϊη]γ ποῦ”. Οἱ. 
Έ]α[. Ἐπαεᾶτ. ο. 90 Ρ. 269 Ὦ οὐ μὲν δὴ πρέπει γε Φιλόμουσον 

ἄνδρα τῶν τοιούτων ἀνήκοον εἶναι, Χεπ. Απαῦ, 1 2, 8 οὐ μὲν δὴ 
αὐτοῦ γε µένειν οἷόν τε, ΤΠ 2, 14 οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρώ, πηθτε 
Ύε Β61Υ68 {ο οα]] αἰθεπίῖοη {ο {πο Ῥτοσθᾶΐπρ πγοτᾶ (ἵπ {πο Ῥτοβοηί 

Ῥ8β88ρθ ἄξιον καταγέλωτο») 88 4Ώ αρρτορτίαΐθ 9Π6; πού ϱ8 ἵπ- 

{θηβΙ{γίηρ 1ΐ6 πιθαπίηρ Ῥαῦ α5 ἀἱδΗπραϊρηῖηρ 1{ ἔτοτη οἴμεις, ϱΟ8, 
αἶπο Ο5τ, ν ὄ, 18, νι 8, 10. 26. Ὑάρ τοι] ' Τη9 επο]ΠΜῖο τοι 

866Π15 Ῥτορεχ]γ {ο 6χκρτθ58 α τοβἰτ]οίοᾷ αΠτπΙΒίΙοΠ, 6εποτα]]γ 

απαΠΜ{γίης  Ῥτεοθᾶῖηρ δἰαθεπιεηί ; “αἱ Ιο8ςί”, γοί ϱατε]γ᾽. Τί 

Ἵπνηνν--- 
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16 θβρεοία]]γ αβθᾶ π]οτθ α βροαΚοτ πίεηος {ο ἱπρὶγ ἔλαί Ἡο 5 

ραγίηρ α5 ΗΜ]ο α5 Ῥοβείῦ]θ). ἩΜοητο δ 946. 26. δῆλον, 
5ο, ἐστί. Μαᾶν. 5 177 Ὁ Ἐεπι, 2. 27. δεσποτικοὺς δι- 

δάσκειν--΄ ἰο απα]Ι{γ ἴπιοπα {ο οχετοῖβῖηρ 8 ΠΙβΡΙΘΥ5 Ῥοπατ ὮΥ 

{εαολίτπᾳ ἔπετα”, {ο ποοπβαύ1γο οἳ εξ [{αοοῦ, οη πΠϊοἩ οἵ. ν 92 

απᾶ 5οο Ο]γᾶο 8 08 οἳῦς. 2 ο, . δ 166 Νοίΐο 8. Οπ {1ο ρθῃ. αξίον 
δεσποτικοὺς 8006 Μαἀν. 5 08 ο, 28. δεσποτικούς, 50, δύναται 

ποιεῖν. 

6 6. Ἱ. 91. οὐκοῦν, μὲ ἰρίίωγ ἱποίρίαπι, ' ἴο Ὀοσίη, ἴποπ ). 

ΟΕ, πντ 49. τὰ μὲν ἄλλα ἴῴα, αηςπετεᾷ Ὦγ ἀνθρώπους δὲ 1. 44. 
802. ἐκ δυοῖν τούτοιν---ἔκ τε τοῦ, /ὮΥ ἴἨαβε πο ΠΙΘΑΠΒ----ΏΥ’, δἵο, 
Ίο Ἠατο ἐλθ εχΧΡΙΘΒΡΙΟΏ µανθάνειν ἔκ τινος 86ο 1Π Ογπερεῖ. 

ΧΤΠΙ 9 τοῖς ἐλπίσασί τι ἐξ αὐτῶν µαθήσεσθαι. τὸ πείθεσθαι] 

606 π. {ο Ἱ. 20. μανθάνουσιν] ΤἩθ οοοππγοποθ οἳ 8 
Ῥ]ατα] γετὸ νη(Ὦ α ρ]ατα] ϱαῬ]εοί οἳ ο ποιες σεηἆατ ἶ5 ἃ Τά 
οχοερΒοη: 59ο Μαᾶν. 6 1. Ώεπι. 1. ἐκ τοῦ-- κολάζεσθαι] 
Οµ ο ἱπέθτροβῖθίοη οἳ Α οἼααβο Ώδίποση {1θ ατίῖο]θ απᾶ {πε 

ατβοπσ]αν Ιπβπ]ῇτο, οξ, Ἱ. 96, χυτ 16, ἆθ τερ. Τ8ο. 1 6 ἀποπαύ- 
σας τοῦ ὁπότε βούλοωτο ἕκαστοι γυναῖκα ἄγεσθαι, 1Ὀ. για 2 τῷ 
ὅταν καλῶνται τρέχοντες ἀλλὰ μὴ βαδίζοντες ὑπακούειν. 

Πῃρ ατθου]αχ 1π(1π1{01νο ἶ5 αβθᾶ ψηήθ]ι σοπἱζΐνο αίετ ἴ]ιθ ΡγδροβΙΦΙΟΠ8 

ἁντί, ἀπό, διά, ἐκ, ἐπί, µετά, περί, πρό, ὑπέρ, ψὶθ]ι ἀθίΐνο απᾶ «οσιδα- 

1ἱνο αἴίου πρός, 1 ἀαῦ. αξἴθΥ ἐν απᾶ ἅμα, 8οο. 31ἴ6Υ εἰς, αηᾶ ρθη. β1ΐ6Υ 

ἄνεν (ΧΙ 98, ὄβ), ἕνεκα, µέχρι, ἐγγύς. ΊΤΠΟΒΘ ποῦ {οαπά ψθ] {1θ 

Ἀτήου]αχ ΙπβηΙήγθ 8Υθ νά, κατά ψΙια ρεηἱνθ, ὑπέρ ψΙίἩπ ἁοοιδ8- 

νο, περέ ψί]ι ἀαΐΐνο, παρά πηΙιΏ ᾳοη. ΟΥ ἀαῦ.; παρά [ο]]ογοᾶ Ὦγ 8ο- 

οπδα{ἶνο 19 τατθ. ΤΠ σεπ. οἳ οοπαιραγίδοπ οσοι γοααθπθ] σα ύἩθ 

ατθίοα]αχ ΙπβπΙ0νθ. ΑπΠοΠΕ {1θ γετΏΒ {γοααθαϐ]γ οοπιρἰποᾶ συΙθ]ι {πιο 

ροῃ. οἵ {1ο ατύ, ΠΕ, 4Γ8 αἰτιᾶσθαι, ἐπιμελεῖσθαι (ΧΙ 84), ἀμελεῖν, μετέχει», 

ἐπιθυμεῖν, ἀποστερεῖν, ἀπαλλάττειν, ἀπέχειν, ἀφίστασθαι. ΑΠΙΟΠΡ {1ο αἀ]θο- 

11νθ8 19 αἴτιος, ἄξιος, κύριο. ΑΠΙΟΩΡ {πο 5αυδίωπθϊνθς {ο νΥΠΙοἩ 10 18 α8οά 

38 8η αἰἰτίριίθ 810 ἀδυναμία, ἄδεια, ἀπειρία, δόξα, δύναµις, ἐξουσία, ἐἔπι- 

θυµία, ἔρως, καιρός, πρόφασις, σημεῖον, τεκµήριον, φόβος, χρόνος. Τ19 ἆτα- 

χηφ{ίο Ῥοείβ, {ποισΏ {αγ γατγ ἵπ {πθῖγ α8θ οἳ {πο ατ]σοι]ατ 1πΕ]π]- 

1ΐνο9, αδο 16 οπΏΙεβγ Ίπ ἴ]θ αρο. απά ποτη., Κθερίηςρ {ο ἴ]ιθ ρτεδεπύ απᾶ 

βοτὶκῦ {8Π865 απᾶ υηθ]ι οη]γ α {6η ῬτοροβίθΙοηβ απᾶ {1ο8θ Υοτγ 5ρατίηρΙγ. 

Τη ρχοβθ, Ἡογοάοίοβ 1568 16 γθυγ τατε]γ ἵπ οοπιρατίδοη νο ΤΠ ακγαίᾶες, 
γ/πο σγα8 {ο Πγδύ υτ]ζθχ {ο αρρτοοϊα{ο 158 ροββΙο]10168. ΤΠο9 {6πβο8 αβ8εά 

Άγ9 {ηθ Ῥγοβεηύ απᾶ αοτῖςῦ, 6119 Ῥοτίεοῦ οποθ οἳ τοβα] {πρ οοπά 1519, 

πεατ]γΞ- ργεδεηῦ (1Υ ϐ). Τπογθ 31θ Γ6Υ/; ῬγθροβίϐΙοΏβ απᾶ {1θ ΘΧΒΠΙΡΙΘΒ 

Ίποχθ8ςο {οηγαγᾶς {ο επᾶ οἳ ἐπθ ποσ]. ΤΠ6 Ῥα]]ς οἳ Τπακγαἰᾶες 18 οη]γ 
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βὶκ ο Ἡοτοᾶοίοβ) 86νΘΗ, απᾶ γοί Ἰθ πδθΒ {πο ατθίοι]αν Ππβπ]θῖνο ΊΠΟΥΘ 

ἴπαη οἱσ]ῦ {πιος 48 οἴύοηῃ απά υγ ρτεαί {γοθᾶοιη, Τ1θ ρεπἰνο απᾶ 

ἀπΐϊνο αγο Ιρογα]]γ οπρ]ογδά. 1Τη5{ουᾶ οξα βρατίης 189 οἳ ργθροδίθίοη5 

Ἀθ Ιπάμ]ρο5 ΊΠ ἴ]ο οοπρίταοθῖο πγζποαῦ 0ἱπέ (Βέιαρη ἀϊβετοηῦ ρτορονί- 

ΠοἨβ) απά αὈδο]ιαίθ]γ τ1ούς {η (Ίιο 96 οἵ δια τό. Ῥτοβεηῦ απᾶ αοτὶδῦ {εηβθς8 

Ῥγθροπάρταύο, Ὀιαῦ ἴμθ ρετίοοῦ ἵ5 α1δο αδοᾶ, απᾶ, νο ἶ5 δβροοίαΙ]γ 

ΨοτίἩγ οἱ ποίς, 61ο αγϊσα]αχ [αύατο ἹπβηΙζΐνο απά {πο αγίοι]ων ΙπβηΙγθ 

ππὶθἩ ἄν. Πο ἴεηδθς η Χθη. Γθ ΠΠΟΒΟΙΥ {11ο ργοβδοπῦ απᾶ 8οΓ, απᾶ ἵηπ 8 

[θηγ Ιηδίαποος {ο {αῦ. πβη. απά (1ο ἵπβ, υγ] ἄν ἆπο {ο 61 Ιπῃαθπορ οἳ 

ογαέϊο οὐϊίφιμα. ΟΕ ἴ]ιθ 08869 6 ἨΟΠΙ. αηᾶ αρο. Ι8τρε]γ Ργοᾶοιαἰηαῇθ, 

Ἔπεη οοπι65 ύ]ο ροη. νγῖοϊι ἰ9 ἐγοοῖγ πδοᾶ. 89ο Ῥτοῦ, Β. 1,, ἀάθτεΙθρυθ 
ἵᾳ Απιεγίσαν «Τοιγπαῖ ο Ῥ]ηίοίοφγ, νο]. ΙΙΙ Ρ. 193---ρ. 905. 

84. εὖ πάσχειν, ΄ Το Ὀο ἰγεαῦοᾶ πα]]. Οἱ, κκ ”76(). 

ο π. Ι. 95. γοῦν, “αἱ αἲ] ογοη{α’. ΤΠϊ5 ρατ{λοῖθ, οοπιροιπᾶθᾶ οἳ 

{19 αχριπιοη{α{1νθ .Ύε απᾶ πο Ἠπαϊθαζίνο οὖν, ηα5 νατῖοαβ ϱ]λαᾶθε 

οπηθαπῖης αοοοτᾷᾶἶησ {ο {πο ρτοάοπαῖπαποῬ οἱ {11 γε ΟΥ οὖν 1Π 198 

οοπαιροππᾶ β06Ώ5θ6. Ἐετο, α5 Σγοπαεη{]γ, 1{ 15 α5οᾶ {ο οοπβτπι 

6εηοτα] αββοτίῖοη ὮΥ αἰνῖησ α ρατζίου]αχ {πβίαποῬ οἳ ἴπο ἱταῖ] οἳ 

ἵ6  Β66 Κποηποτ οη Χεη. Μοπη. τϐ, 2. 86. τῷ--γίγ- 
νεσθαι] ΄Τηο ἀαίϊνο ατήσοσ]αν Ιπβπ]θνο 18 ἴατ 1688 ΟΟΠΙΠΙΟΠ 

Όπαη πο σοπ]{1νθ: {ιο πιοβύ Ἱπιροτίαηῦ 15 πο ἆαίῖνο οἳ οαβο”.. 

(8. α. ἀἱἄογβ]θενο Ἱ. ο). ὃτ. τῷ... πράγματα ἔχειν, 'Ὦγ 
σούῖησ Ἱπίο αοπὈίθ’. Οἱ, ατ 49. 88. ἔστ ἄν] ποῦ φιαπιᾶΐζι 

«88 Ίοηρ ας’ αδ {η 171, υαῦ ἵη 158 απςαα] βεΠ5θ οἳ ἆοπεο απ]. 

κατὰ γνώµην, 'ποοοτᾶῖπς {ο Ἠΐ8 1”. Οἱ. σχτ σ0. 

6 8. Ἱ. 99. καὶ τὰ κυνίδια δέ] τ 8ὔ,1ν 7. Τ1ο6 ἁῑπιϊπα- 

6το 16 αβοᾶ ἵπ α οοπίοπιρίποιβ 56Π86, α5 ἵηπ Απὶδῦ. ΑοἩ. 642, 

Ῥαο, 482, Ταεία]. ἐτ. 19. 66 π. οἩ Οἱ9, οΥ. Ρ. Ῥ]απο, 8 61 Ἱ. 2, 

τῇ γνώµῃ, 'ἰπ ἐπεῖχ Ιπ{ο]]σθποθ). {. 8 188 ποῖο 1. 40. 
ὄντα ὅμως- -μανθάνει] χν 25, 81. «41. περιτρέχειν, ἴπ (γι 
6ιΥΤΕΥΟ, /ἴο ταη τουπᾶ απᾶ τοιπᾶ. κυβιστᾶν, ' ἴο ϱαπιΏο!”, 

Ἠδ. {ο ἵπτη ἨθεΙβ οὖος Ἠσαά). ᾖΖεαπο, ταὶδ]οᾶ Ῥοτπαρς᾽ ὮΥ 

Βιυ]ᾶας, εχρ]αῖης 16 {ο ἀἶτο 1η {πο ψγαίογ ”. 49. ὅταν 

ἀμελῇ, ΄ νΊεπουας {αγ 4τθ Ἰθοᾶ]οςς”, ’ περ]θοί ἐλαῖ ἀπίγ”. 

69. Ἱ.44. ἀνθρώπους δέ ΔΠΦΝΕΙΒ {0 τὰ μὲν ἄλλα ἕφα Ἱ. δ1. 
ἔστι, “19 15 ροβεῖυ]θ”,τ 19, πι 20. καὶ λόγῳ, ’ ποτε] ὮΥ 
Α πονᾶ). Τμο καὶ ἱπᾷϊσαίος Παί αἰτοβ 6 {ο Ὦο Ιαὶᾶ οπ {16 

ποχᾷ πηῖοὮ 16 ῬχοοθᾶθΒ. ἈΒθ9 ΜΙ44. 5 193. 4δ.. ἐπιδεικνύ- 

ην μμ 
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οντα] ἱπάοβπ]ϊίο ϱαΏ]θοί. ΟΕ, ἆθ τερ. ΑΠ. τ 4 ἐὰν δὲ προσίωσιν 
(οἱ πολέμιοι), ἀναβάντα ἀποπλεῖν (ἔξεστι). τοῖς δούλοις, 

έβ8 ἴο εἶανο), ᾱ, 5 184, δ. 40. ἡ δοκοῦσα θηριώδης 
παιδεία εἶναι, γα(ΐο φιια Ὀεκιίας σοᾳιπέωγ οὐδεφιῖ, ' ἴλο ἐταϊπίης 

8 πἨ]ο] 56οπας Πἱ οπ]γ {ος Ὀεαςίς’. ο ΑΠ. πάνυ ἐστὶν 

ἐπαγωγός, υαἶἰᾶε ωιϊ[ί δὲ, πειζέιπι σοπ/εγῖ, “1δ Υετγ αὐτασ[]νθ”. 
48. ἐπί, Ἱ. α. ἐν. 49. προσχαρίζοµενος, 5ἱ ϱγαε([οετῖ. 
Τηϊς οοπἰίαῖης {πο Ῥτοίαβϊς οἳ {πο εοπίεησο, α. 6 226, Ἱ. 

ἂν πολλὰ ἀνύτοις, ΄7οι πΙαΥ βποοθεᾶᾷ ἵπ σοθήης ππποἈ.’. ΟοῬρεύ 
ποπ]ᾶ τεαᾶ ὀνύτοι». δ0.. αἱ φιλότιμοι τῶν φύσεων, /απ]- 
Ῥϊήοας παίατεβ, τα 96, Μαᾶν. 8 δ0, α. 8 168. 61. πειγῶσι 

τοῦ ἐπαίνον, ΄ππσος [τετ ρταῖςθ’. .δ 171, 2, Μαᾶν. ὃ ὅτ. 

Οἱ, ΟΥ, νι 8, 89 πεινήσας χρημάτων πεπλούτηκας, ΞΥΠΑΡ. 
αν 96, Ῥ]αΐ. Ῥερ. χο. ΤΡ. θ064 τὸ πεπεινγηκὸς τοῦ δακρῦσαί 

τε καὶ ἀποδύρασθαι. Ο8. ἴπο αἴπαϊ]αχ πιείαρλοσῖσα] πδο οἳ διψ ὦ 
ἵη ΟΥΤ. 1, 1 οὕτως ἐγὼ ὑμῖν διψ ὦ (οε]ιοπιεπίογ οιρίο) χαρίζεσθαι, 

Ῥ]αίο Ἡερ. Ῥ. 602 6 πόλις ἐλευθερίας διψήσασα. 

6 1ο. Ἱ. 6δ. ὅσαπερ αὐτὸς ποιῶν οἶμαι...χρήσθαι, ΄6ς- 
βοἴ]γ πνηαέ 1 ἄο πιγβο]έ ἵη {πο οχροοίαθίοη οἳ ΑπάΙπςσ᾽. Ο8. τι 

9, νι 141, Μαᾶν. 5 116. Ἐοσ {]]ς βεηςο οἳ χρῆσθαιο. πι 91. 

ὤδ. ἐπιτρόπους καταστῆσαι] χιτ 47. καὶ τάδε συλλαμ- 
βάνω αὐτοῖς, {πειρεγ Ίιοο Φοφμε αἀϊθωπιεπεί ἐρείε α πιε αἄγετο, 
«1 βοοοπᾶ {πείς α[οτίς {η {1ο {ο]]οπήης πας)’. ἨΔδ. 5710 ὃ. 

ΟΕ. Μαπι, απ ὃ, 18 τὼ χεῖρε ἃς ὁ θεὸς ἐπὶ τὸ συλλαμβάνειν 

ἀλλήλαιν ἐποίησεν, Όγτ. τα Ἱ, 28, Ατὶςί. Τῷ9. 540 ἡμεῖς τι ταῖς 

Φίλαισι συλλάβωμεν. Τ1θ γὰρ ΄παπιεΙγ᾽ ἶ5 εροχοβείῖο οἳ 

έλπο ἀσπιοηβίταίῖνα Ῥτοποπη τάδε, οξ. 1ν 58, τι 98, ἸΤεπι. 1 1, ϐ 

ἐποίει καὶ τάδε πρὸς τοὺς ἐπιτηδείους' τὰ μὲν γὰρ ἀναγκαῖα συνε- 

βούλευε πράττειν κτλ. ἈΒ66 Μαᾶν. 8 196. απᾶ Γοσ {Πο ϱογεγηπχεηύ 

οἳ τάδε απᾶ αὐτοῖς 5οο . δ 159, 6 195 τεβρεοἰγε]γ. 

57. ἐργαστῆρσι] Αη ππ-Α{ίΐο {ΟΥΠΙ ΤοΥ ἐργάταις. “ΧοαπορΠποη”, 

βαὖ5 ντ Ἐπίμονίονα ἵπ Τ]ιο Άίειο Ρ/νγγπίσο]μις Ῥ. ὔ9, 'νναδ βἱρηϊβοαπΏ]ν 

{οπᾶ οἳ {Πε {018 ΤΠ -τηρ, 6. θεραπευτήρ ΤΟΥ θεραπευτής ἵπ Ο75, ΥΙΙ 

6,05: λυμµαντήρ Του λυµαντής ἵπ Ἠ[θγ, ΤΠΙ δ, απᾶ ἁρμοστήρ [ΟΥ ἁρμοστής 

1η Ἠε]]. τν 8, 99’. ἜΤο ἴ]οβο ΠΙΔΥ Ὦθ αἀάεᾶ ἀλεξητήρ Ό9ο. ΙΥ 91, γνω- 

στήρ--ἐγγυητής ΟΥΥ. ΥΙ 9, 89, δοτήρ, ἀποδεκτήρ ΥΙΠΠΙ 1, 9, ἐπιτακτήρ 

118,4, μνηστήρ ΥΙΤΙΙ 4, 16, ὑπτήρ, φραστήρ ΙΤ ὄ, 17. 

οὐχ ὅμοια πάντα] ΟΙ. Αχβίοί]ο ΌεσοοΠ. 1 ὅ ὥσπερ δὲ καὶ τοῖς 



214 ΛΟΤΙΣ ΧΙΠΙ το 

ἄλλοις, ὅταν μὴ γίγνηται τοῖς βελτίοσι βέλτιον μηδὲ ἆθλα ᾖ ἀρετῆς 

καὶ κακίας, Ὑίγνονται χείρους, οὕτω καὶ περὶ οἰκέτα». διόπερ δεῖ 

ποιεῖσθαι σκέψυ, καὶ διανέµειν τε καὶ ἀνιέναι κατ᾽ ἀξίαν ἕκαστα, καὶ 

τροφὴν καὶ ἐσθῆτα καὶ ἀργίαν Καὶ Κολάσει. Ἡθ 6065 οἩ ἴο 

χθοοτηπηςηᾶ {]ιαί οπιαποϊρα{ίοη βποπ]ᾶ Ὀο οὔοτοᾶ 85 α τοπατᾶ οἳ 

τηθτίς {ο 8 ϱᾳοοά βἰθψαχᾶ: δίκαιον γὰρ καὶ συμφέρον τὴν ἐλευ- 

θερίαν κεῖσθαι ἆθλον. 69. ἵνα ᾖ, ωἱ ἴοεαί, ΄ Μιαῖ 1 τααγ Ῥο 
αὐ]θ”, 104. τὸν κρείττω, Ροίίογεπι. τοῖς βελτίοσι 
τιμᾶν] οξ, Απαζ. 1 9, 14 τούτους δώροις ἐτίμα, Όγπεα. 1 1 
ἐτίμησαν τούτῳ (ατίε υεπαπιά() Χείρωνα. 

611. Ἱ. 61. ἐγγίγνεσθαι τοῖς ἀγαθοῖς] Α. 8187, 8 198. 

60. δὺ αὐτῶν, ειια {ρεογιπι ορεγα, κχι 60, Ἠίον. τκ 070 τὸ τὰ ἆθλα 

ἀποδιδόναι δι’ αὑτοῦ ποιητέον, ΟΥτ. 1 1, 4 τῶν ἀρχὰς δι’ ἑαυτῶν 

κτησαµένων, Μεπι. 1 9, 14 βουλομένω πάντα δι ἑαυτῶν πράτ- 

τεσθαι. Ἠαϊεῖρ οΟΠΡΗΙ65 Απὶδίοῦ. Όεοοπ. 1 ὅ ὁμιλία δὲ πρὸς 
δούλους ὡς µήτε ὑβρίζειν ἐν μήτε ἀνιέναι, καὶ τοῖς μὲν ἐλευθεριωτέ- 

ροις τιμῆς µεταδιδόναι, τοῖς δ) ἐργάταις τροφῆς πλῆθο». 68. 

τῶν ὁμοίων-- ἑαυτοῖς] (. 8 1860. τοὺς µήτε πονεῖν ἐθέλοντας 
κτλ.] ᾱ. 5 288, 4. 

6 10. Ἱ. θὔ. οὐδ ὅπως τι οὖν, ΄ποῦ 676Ώ ἵη ΑΠΥ αγ 
ψβίθποΓ’, 66 Ἡ. οἩἳ χι 28, απᾶ Τοτ πηθαπῖηρ οἳ τι οἵ, 
1ν 97. τῶν ἴσωγ---τοῖς κακίοσι] 4. δ 186. 67. 

ὅταν εἰδῶ διαδεδωκότας, ΄πΏθη 1 που {παί {πεγ Ἠατο ἀῑβίτ]- 

Ῥαθεᾷ ᾽, α. 8 280. τοῖς πλείστου ἀξίοις, “ἴο ἴ]θ τιοβί ἄθ- 
βοττίηρ’. 6Β. κολακεύμασί τινα (5εγυµπι) προτυµώμενον (α 
υἰ][ίσο), « υϊηπῖηα ῬτοίετεποςῬ Ὦγ ἨηεαἨ5 οἳ Πα[θετγ’. α. 5219, 

9. Προτιμᾶν ἵη ἴθ ΒΕΏΡΘ Οἱ ΥαέΓετγε αΏῑῖε οοσπχ5 ἵπ ἆθ τερ. 

Τι89. 1ν ὃ τούτων ἕκαστος ἆνδρας ἑκατὸν καταλέγει, διασαφηνίζων 

ὅτου ἕνεκα τοὺς μὲν προτιμᾷ τοὺς δὲ ἀποδοκιμάζει. κολα- 
κεύµασι] ἄ. 8188,1. ϐ9. ἀνωφελεῖ χάριτι, (8 βειτῖοθ πβθ- 
1655), 1.6. {ο Ἠΐ5 πηββίθΥ, το. οὐκ ἀμελῶ, “1 ἆο ποί οτες- 

1οο]ς 160. ἐπιπλήττω, “1 ταρτίπιαηᾷ”; πο γατρ ἆοθς ποῦ 

ο6σαχ εἰδεν]ετο ἵπ Χει. ᾖἨΤ]. οὐδ' αὑτῷ σύμφορα, πε αἱθί 
{ρθί φιίάεπι ιεία, 'ποί 6ΥεΏ {οτ Ἠϊ8 οἶνη ΙΠίθτθβί’, «. 8 186. 
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ΟΗΑΡΤΕΗΕΒ ΧΙΥ 

Βοεγαἲος επφιιίγον το]εί]ιεγ Ιδοε]ιοπιασ]πι οοπεἰᾶετο ἐ]αί Ρο8- 
φοθδίοπ οἱ οαραοῖίψ /ογ οοπιπαπά αἶοπε οοπκἑέιίεε α πιαπι α 

Ῥετ/εοί εἐειρατᾶ, οΥ ἐ]ιαί ]ιε γε αῖγεβ 8οπιε Γγέ]ιεΥ φιαϊᾖεαίίον. 

Το είς Ι5ε]οπιασ]ιις γερ]ίεδ ἐ]αί ἰ]ιο δἰειναγᾶ οιι(1έ ἰο Ἱαυθ 

πο ἐ]ευίε] Ῥγορεπείεΐε, οἰ]ιεγιοίεο έ]ιε αἀναπίαφες οἱ Ἰΐ φοοᾶ 

πιαπαφεπιοπὲ τοοιίά ὂε οοιπεγαϊαποεᾶ Όψ ἴ]ιε 1988 ἐπειωγεᾶ Ὁὴ 

μὲ ἀἰδ]ιοπεκίγ. 

«Απᾶ ἄο γοι ιπᾶεγία]ε ἰο ἰεαε]ι Ἰιοπεδίψ απιοπφού οἵ]ιεν 

ἐπρε {᾽ δαγ5 δοεταίεΒ. 
«Υες ᾽, απειοεγ Ιε]ιοπιασ]αι5, ΄ Ὀοττοιοῖπῃ Ἰιϊζπίθ /γοπι έ]ιε αγεαί 

Ιεφἰεἰαίογο οἱ οἷᾶ, 1 επεοιταφε πι βεγυαπί ἴο Όαε Ἰοπεδί Ὁψ 
γοινατᾶ πι Ἰιοπεδί! αξ ιοεῖῖ αξ Ῥιυπίε]ῖπᾳ ἀἱε]οποείμ. 1 Ι Πιπᾶ 

απ αὐεοϊωίεῖη ἐποογτίφίοῖε Ίπιαυεε, 1 ἀῑἰεπιίδ ἔ]ιεπι /γοπι πι 

βεγυίσε’. 

61. 1.9. ὥστε πειθοµένους παρέχεσθαι, 5ο 85 {ο πιαΚκθ 

ἔλοπα οὐθάιεπό {ο Ἠϊπι). Ο8, ΟΥτορ. χ 6, 20, Ῥε]οπ Χσι 24, 
Ίπᾷες ΤΕ. ν. παρέχειν. Τ18 Δοίϊγο απᾶ παϊᾶᾶ]θ Εοη15 ατθ πδοᾶ ἵπ 

Ῥτοξίγ πιπο] ἐἩο βαπηθ βἱρπίβοαβίοη, 85 {5 {1θ 9856 πὶ(Ἡ βοτετα] 
γοτῦβ; 5θθ Μαάγ. 6 85 ἆ). 8. ή] πτ 106. ἀποτετελεσ- 
µένον, ΄ {ποτοιρΏ]γ απα]ὶβεᾷ Ἰ, Χττ 19.  ἀἐπίτροπον] Ρτεᾶἰοαίθ 
ποοαςα{Ίνο (. 5 166) απᾶ ετείοτθ ποτ 61θ Ατήο]θ, 4. 

προσδεῖται] 1 10, χιπ 19. 

5δο 652. ].δ. τοῦ γε ἀπέχεσθαι] ἴΠο ατβοπ]ασ ΙπβπΙ νο ἵπ {πο 
Ροπ]1το βΕἴογ προσδεῖται. ϐ. τῶν δεσποσύνων, βο. χρημάτων 
(ας 98), “Πῖβ πιαβοτ5 Ῥτοροχίγ’᾽. ΑποΐΏιοες Ῥοεύϊοα] νοτᾶ. 

ὁ µεταχειριζόµενος, 'Ἠθ πΊο Ἠαβ {16 πιαπαρεπιεπύ οἱ”, 1ν 141. 
7. ἀφανίζειν, ἐπίεγυεγίεγε, Γιτατὶ, ΄ νο παβκθ πα πι”. 8. 
λυσιτελοῦντας (50, καρποὺς) τοῖς ἔργοις, ἰαῖο ἴιογωπι α[[ετεπίες, 
φιαῖε Ῥατ εθὲ ρτο ὑπιρεπείε εἰ ορετίδιιε (ΏτοϊίεπΏαο]ι), μὲ γαξίο εἰ 

Ἰγιοῖιδ ορέτωπι εἰ ἱπιρεπδαγωπι οοπδἰεί (Βομπείάεχ). Οἱ, ας 21 
τὰ ἔργα μὴ τελεῖσθαι λυσιτελούντως πρὸς τὴν δαπάνην, 

τί ἂν ὄφελος εἴη τὸ---γεωργεῖν;] Βομποίᾶάαι ποπ]ά τενᾶ τοῦ 
:γεωργεῖν, απᾶ {Πἱ8 18 {πο πρια] οοπβἰταοβίοη γη(Ἡ ὄφελος (588 
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Τηᾷες Τ ϱ. τ.), Όαξ ἔ]ιετο απθ οἶ]αι ρᾷ56ασ6ς ἵπ π]ῖο]ι 1ὲ ἵς προᾶ 
85 ο Ῥτοδιοαμίνο ποπηἰπαίίνθ: 6.ᾳ. Ῥ]βέ. Αγοὶ. Βου, Ῥ. ὃθ ασ 
ἐνταῦθα μὲν οὐκ ᾖα οἳ ἐλθὼν µήτε ὑμῖν µήτε ἐμαυτῷ ἔμελλον 
μηδὲν ὄφελος εἶναι, ΑχἰδίοΡΗ. Ῥ]αΐ, ν. 1159 τί δῆτ ἂν εἴης 
ὄφελος ἡμῖν ἐνθάδ' ὤν; ΟΥτ. να ὄ, 80 τἰ δῆτα ἡμῖν ὄφελος 
καταπράξαι ἃ ἐπεθυμοῦμεν, Ἠσ]]. 1 1, δδ. 

8 5. Ἱ. 1. σὺ ὑποδύῃ διδάσκειν͵ ἐπιπε ἄοσεπᾶαπι φιεοίρίο 3 
εἆο γοα ππᾶρτία]κθ {ο ἔθασ]ι 19. καὶ πάνυ] πι 11 η. 
οὐ μέντοι γε, πεο 9εγο. ΤἨθ γε οπιρ]αβίπος {μθ π]οῖθ οἼααβο, 
ποῦ ΑΏΥ Ρατβίου]αχ γγογᾶ ; οἴπογνίρο 16 ποι]ᾶ πού {οἱ]οη «ἶοβο 

ἩΠΡΟΏ μέντοι: 8ε06 Κ]οΐπ αἆ Ώοτατ. ἄε Ῥατίίΐσα. τι Ῥ. Τ04, πιο 

ᾳποίθβ ῬοπιορίἩ. ῬΠΙ].τ6 49 ἐγὼ δ' οἶμαι μὲν ἐκεῖνον µεθύειν 

--οὐ μέντοι Ύε μὰ Δία οὕτω προαιρεῖσθαι πράττειν. ΟΕ. ΟΥΤ. 

τῃπ ὃ, 168: ν ὄ, 24. 19. ἐξ ἑτοίμον, /αοἶζε, ργοπιρίε, «τεᾶ- 

41’, σοε5 πΙἩ ὑπακούοντας. εὑρίσκω ὑπακούοντας] α. 

5 280. Οοῦροῦ ποπ]ᾷ τεαᾶ ἐπακούοντας. 

84, Ἱ. 14. τὰ μὲν καὶ ἐκ τῶν Δράκοντος νόμων κτλ.] Οοῦοι 
(ῷγοδορ. Χοπογή. Ρ. 59) Σαρᾳοςί τὰ μὲν ἐκ τῶν Σόλωνος νόμων τὰ δὲ καὶ ἐκ 

τῶν Δράκοντος, “αῦ αἱση]ῃοοῦ ΊβοΠοπιασ]Ώαβ, 86 ἵη Ῥ]ανίδαιιο πΙβίογοπι 

ΒΟ1ΟΠ15 γαβθίοπεπι εᾳιῇ, αὖ 1η ποηπι]]ας σπ]ραβ ργανίογο Ὠταςσοπίς 

βογογῖζα{ο απἱπηαάνοτίθγο”. Όπ {Πιο το]αίίοη Ὀδίνγοση {1ο Ίαν οἳ Φο]οπ. 
απᾶ ΏΥΑοοΠ οἳ, Ῥ]α{ατοἩ ν. Βο]. ο. ΧΥΙΙ πρώτον μὲν οὖν τοὺς Σόλωνος νόμους 

ἀνεῖλε πλὴν τῶν φονικών ἅπαντας διὰ τὴν χαλεπότητα καὶ τὸ µέγεθος τών 

ἐπιτιμίων. Μία γὰρ ὀλίγου δεῖν ἅπασιν ώριστο τοῖς ἁμαρτάνουσι ζημία θάνατος, 

ὥστε καὶ τοὺς ἁργίας ἁλόντας ἀποθνήσκειν καὶ τοὺς λάχανα κλέψαντας ἡ ὀπώραν 

(Ετυῖϱ”) ὁμοίως κολάζεσθαι τοῖς ἱεροσύλοις καὶ ἀνδροφόνοις. Διὸ Δημάδης 
ὕστερον εὐδοκίμησεν εἰπων ὅτι δι’ αἵματος, οὐ διὰ µέλανος τοὺς νόµους ὁ Δράκων 

ἔγραψεν. Ο6. Δι]. α9θΙΙ. Νοοῦ. Α{ῑ. χι 18. 

16. ἐμβιβάζειν, Γαείο εἰ επεπιρῖο ἱπιρεῖῖετε εἰ ἄιιοεγε (Βελμπεϊᾶσχ), 
το βεῦ ροίης 1Π ἴηπο ραίἩ οἳ ]πείῖςσς). ΟΕ. Ἐπαν. Ἠστο, Έττ. 

866 ἐς τὸ λῴστον ἐμβιβάξζω σ᾿ ἴχνος ἀντὶ τοῦ κακοῦ, Γοπποβί{1. 

46 Ἐαις. Τιερ. ὃ 100 Ρ. 973, 18 εἰς τοὺς ὑπὲρ τῶν πεπραγμένων 

λόγους ἐμβιβάζετε (ιοεοτᾶίπᾳ ἴο ἴἨθ που ποοορθεᾶ τοπάΙπρ). 

18. θεῖναι πολλοὺς τῶν νόµων κτλ., “πιαᾶο τπαπγ οἳ {λοαῖτ 
18915 (τν 604) ψῖἩ αγίου {ο Ἱποπ]οαβίης πο] ]αβΏῖοθ’. Όὔβοττο 

ἴπαί θεῖναι νόµον 18 β8ἱᾶᾷ οἳ α ΒΠΡΤΟΠΙΘ Ἱορίβ]αίοτ; θέσθαι 

νόµο», "ἵο Ρτθ οπΠθ8θΙῖ ϱ Ίαν”, οἳ 8 τεριβ]ῖομη Ἱορὶρ]αίατο, 
19. τῆς τοιαύτης, 1.6. τῶν οἰκετών, 1. 10, 
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6δ. Ἱ. 19. Τημιοῦσθαι ἐπὶ τοῖς κλέμμασι, ΄{ο Ῥο ραπρμοᾶ 
{οχ αοἲς οἳ {οβ”. 90. δεδέσθαι] οἳ. Ἠε]]. ν 4, Τ εἶπον τὴν 

θύραν κεκλεῖσθαι, Ἱ. 6. οοεἴμδαπι ἐεπεγί, ι 3, 16 ἐκήρυξε--- 
πεπρᾶσθαι ὅστις αὐτομολοίη, Ὑμθτθ, Ἠοπατας, ΟοῬεί ποιά 

τοιᾷ πεπράσεσθαι, Ι 4, 325. ἈΒθ60θ Μαᾶν. ὃ 111 Ἐεπι. 1. 

91. θανατοῦσθαι, πιογἑ αἀαίαί, 'β]οπ]ᾶ ο οοπᾷεπιποᾷ {ο 

ἄοαίμ’. Οἱ, Απαῦ, Ἱ 6, 4 ἐθανατώθη ὑπὸ τῶν ἐν Ἑπάρτῃ 
τελών», Όντ, τῃ ὄ, 51 εἰ δέ τις ἔξω ληφθείη, ὅτι θανατώσοιτο. 

τοὺς ἐγχειροῦντας, φιιὲΐ ἰεῖο 8ε ἀε[επάετεπί, φαί ουἶπι α[[ετγεπί 
(ΒίατΣ), φιέ ὑπιρείιπι Γαεεγτε εοπαπέιγ ἴπ επι, επι δρο[ίαγε 

νοϊωπὲ (Βτεϊίοπῦασ]λ).  Τηο ποχᾶ πιβΥ Ὀο ἵπ οΡΡ. {ο ἦν τις ἁλῷ 

ποιών, θπά ΠθᾶἩ /ἴοςο π]ο ποτο σα]{γ οἱ πιακίηρ 8η αἰὑαοπιρί) 
παίλος ἔλαπ ίλοβο σα]έγ οἱ αββα 16’. ἨεποῬ ὙΓείρκα, πε 
Ώιο αΡρτονα] οἳ Βομποαίᾶος, βαρσοδί5 {παῦ πο αποπ]ά τοιᾶ 
δεδέσθαι τοὺς ἐγχειροῦντας καὶ θανατοῦσθαι ἤν τι ἁλῷ ποιών. 

99. ἔγραφον αὐτά, 1.6. τούτους τοὺς νόµου». βουλόμενοι] 
α, δ οττ, 2. ἀλυσιτελῆ ποιῆσαι] ἄ. 5 106 Νοίε 1. 

66. Ἱ. 24. ἄλλα τῶν βασιλικών νόμων, “οἴπει Ρροϊηίς ἵπ 
{πο Ίαν οἳ Κῑπρς᾽, ος ταίηεχ “1π ἴλο Ίαπς οἳ {πο Ἰῑπρ οἳ 

Ῥεχεῖα). 6ο ΒοἩὂπιαηη ἄε οοπιέἱ8 4 ἱ]ιεπίοπδίιπι Ῥ. 904 Ἡ. 25. 

34. προσφέρων, αἀλιίθεπε, “εάορίϊπρ’. 26. περὶ τὰ δια- 
χειριζόµενα, {πι {ἱθ φιιαε Ῥεγ ε08 ἰγασίαπᾶα κιπῖ, «1π τοβροοῖ ἴο 

νηαῦ ἴλεγ Ἠαγο ἴμο πιαπαρεπιθηύ οΓ”. ἀπεργάζεσθαι] ΟΙ. 
Οὐτ. ντ ἶ ὃδ απὸ τῶν ἵππων ἐνεργοὺς αὕτη (59. ἡ θήρα) μάλιστα 

ἁπεργάζεται, ΒΥΠΙΡ. ΥΠΙ 86 Λακεδαιμόνιοι---τελέως τοὺς ἐρωμέ- 

νους ἀγαθοὺς ἀπεργάξζονται. 

Έτ. Ἱ. 27. ἵημίαι µόνον εἰσί, ΄οοπεῖςί οη]γ ἵπ, Ῥτοποπησθ 

οπ]γ, ραπ]εἩτηεηίς’. 80. ὠφελοῦσι τοὺς δικαίους] ΟΕ. ο 4, 
56, Ο7τ. τ 1 8, τὶ 20, ντ 1 99, νΙ 11. 82. καὶ φιλοκερδεῖς 

ὄντες] α. 5 217, δ. εὖ µάλα, εργεφίε, «Υαιγ οατε[α]]γ’, 
εοοπβΙαοη{]γ᾽. Ο8, κτκ 64, Απαῦ. νι 1, 1 ἐκλώπευον---εὐ µάλα, 

Ῥ]αΐο Ἐμαθᾶ. Ῥ. 95 Ὁ εὖ µάλα ἑξαπατῶσι, ΒορἩ. Ῥ. 958 Ὁ 
“προσέχειν τὸν νοῦν εὖ µάλα, Ἐτίλγᾶ. Ῥ. 4 ἃ εὖ µάλα πρεσ- 

βύτης, απᾶ ἵπ Ἰηγετίεᾶ οτᾶει Τηθαθῦ. Ρ. 156 4 μµάλ᾽ εὖ ἄμουσοι, 
᾿Ατίκέ. Τγεὶδίτ. 144 δεῖ τᾶς γὰρ εἰράνας μάλ᾽ εὖ (να]πο αὖ). 

ἐπιμένουσι τῷ μἠ ἀδικεῖν, 'οοπ/{ηπθ, Ῥ6ΓΒΘΥΕΣΘ, ἵπ αὈδίπεπορ 
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{ποπι Ὑποηρ-ἀοἶπρ). Έον ἴπο ατεῖοπ]αχ Ἰπ[ΙηΙ{1Υθ 1π {πο 

ἀαϊνο α{ΐοτ ἐπί οἳ. 1γ 126. 

6 8. Ἱ. 9δ. ὅμως καὶ εὖ πάσχοντας] ἴλο οτᾷος 15 καὶ εὖ 
πάσχοντας ὅμως πειρωµένους ἔτι ἀδικεῖν, « ΑἰἴεπιρίΙηᾳ, ἵπ 
ερῖζο οἵ {λεῖτ Ῥοΐης νγα]] ἰχεαῖεᾶ, {ο ϱο οη ποἰῖπρ ἀἰςποποβί]γ’. - 

ΟἨ {ιο ἰχαπιβροβΙΜΙοη Οἳ ὅμως ἵη ϱΟΠΠΘΣΙΟΠ ΥΙΓἩΠ καί απᾶ 60Π0ΘΒ- 

εἶνθ ραχᾖοῖρ]ο 56ο Μαᾶν. 8 115 ϱ). 84. τούτους] . 81502 - 
60 Ἀοίεο 8. ὃδ,. τῆς χρήσεως ἀποπαύω, πιεοµπι απιρ]έιΦ υεγκαγὶ 

υείο (Βέατ), αὖ 1151 γεπιουεο, ποπι απιρ]έις {ΐθ μίοτ (Κοιβί). 1μθ - 

{ογπαθγ Ἰπ{εγρτοία{]οη 18 {11ο πἹοτθ οοττθοῦ. 

! 

| 
ν 

| | 
ς9. ἸΙ.5θ. τῷ πλέον ἔχειν- ἐπαιρομένους δικαίους εἶναι, | 

έατο Ιπάποθᾶ {ο Ῥο Ἠοποςί, Ώθοβαβο Ἠοποεβίγ Ῥραγ5 Ῥε5ί”, 6, “Ὦγ - 

ιο Εαοί οἳ ἐλοῖτ Ῥοΐπς Ὀοποβίεᾶ {πτοαρ]ι ἐλιαῖ Ἡοπθβίγ’. Έος - 

ἰπο πδο οἳ {πο ατοα]ατ 1Πῇ, η ζἩ Πο ἀβίϊνο οἳ οι 5ο βεθ 

χτΠΙ 96, βηᾶ {οΥ {πο 1πξ. βἴ0Υ ἐπαίρεσθαι ἵπ ἴλθ ΒΕΏΒΘ οἱ {π- ι 

αἰαγί οἳ. 15ο90Υ. 84 ο, Ῥ]α6. Ῥμαρᾶτ. ρ. 952 Α, Ρϊα0. Τ1ππο]. ο. 16, 6. | 

| 
61Ο. Ἱ]. 41. τούτῳ--- τῷ ἐθέλειν, “ὮΥ {]]β, τί. Ἠϊ8 π]πρηθβΒ Ι 

το ποχ]ς ο{ο.’; ἴο ατίσπ]αχ ΙπβπΙθῖνο ἵη {πο ἀαίϊνο οἱ τθβρθοί, 

ορεχεσοίἶσοθ] οἳ τούτῳ. ΟΙ. χιτ 60, Ἠϊςτ, 696. 

ΟΗΑΡΤΕΗΕ ΣΥ ᾿ 

Φοσγαΐεδ γεπιθθί Ι8ε]ιοπιασ]ιι ἴο αἴυοε Ἰιπι 8οπιε ρταοϊϊσαϊ ἡ 

ἴοβ6ΟΠ8 ὑπ αθτίσιυϊέτο. 1Ι8ελοπιασ]ιδ 81ιοιυ ἐ]ιαί ἓέ ἵς ποί α ἁί[ι- 
σι]ὲ αγὲ ἐο αοφιέγε α Ἱηποιο]εᾶφο οἱ; Ίνε πιῖφ]ιέ ἵεατπ πιιο]ι Ὁὴ Πις 

οιυπ οὐβεγυαίίοπ απᾶ Ὁψ Ἱοαγεαχ, ΓοΥ ἴ]οθο 0]ιο ατα επιρἰομεᾶ ἵπ 

ἳέ ατε αἴωαγςδ τεαᾷή ἰο οοπιπιυπίοαἰε ἐ]εῖγ Ἰαιοιοϊεᾶρα, τπζέ]ιε Ἑ 

λαπᾶἴογαγίδηπεπι ]ιο ]εαϊοιιεῖγ Ίουρ {ο {]ιεπικεῖυεθ ἐ]ιε πιοδὲ ἵπιροτ- 

ἰαπὶ εεεγεί ο) ἐ]ιείγ ἐγαᾶο. Ιπάεεᾶ, οπε οἱ ἴ]ε φοοᾶ ε[Τεείε οἱ 
αφγίσιζέαγε ἱς ἔ]ιε Φεπίῖεπεδα απιἀ σοιγἰεἙἠ οἱ πιαππιεγε τολΐε]ι ἐξ 

γοᾶιζεα ἵπι ἐ]ιοδε 1ο]ιο ατα επιβαφεᾶ ἴπι {ὲ. : 

61. 1.1. ἀλλὰ µέντοι--γε] ΤΗἱ9 οοπιρίπα(ῖοη οἳ ρατίίο]θς | 
ᾳοποτα]]γ ἱπρ]ῖος ἐλαξ, α]{λιοαρ]ι ἔτοπα πα Ἠας ϱοπθ Ὦείογθ ο 

ταϊαλΏί ποὺ Ὦθ οχροοῦθᾶ, ού ΑποΏ απᾶ βαοἩ α ἐπίπρ 18 ρο, 
ἐπειδὰν ἐμποιήσῃς] Ὑπ 116, πι 106. τὸ βούλεσθαι κτλ., /ἴ]θ 
πνίθΏ ἐ]ιθί 7ο παΥ Ώαγθ Ῥτοβρεσϊεγ ᾽, τα 196. 2. τὀγαθά, . 
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}ογέάπαπι δεοωπάαπε, ΟΥΣ. τα 4, 10, ντ 2, 2: 4, 14. 8. ὅπως 

ταύτα (59, τἀγαθὰ) ἐπιτελήται] . 6 217 Νοίο 1. 4. ἔπι- 
στήµην κτήσῃ αὐτῷ, ὡς ἂν---Ὑίγνοιτο, 'ηανο ορέαἰπθᾶ Τοτ Ἠΐπι 
Ῥεαοίοα] Κποπ]εᾶρο 85 {ο Ἠουυ 6ο] ἔασπι ορθγαίίοπ βΠοπ]ᾶ ο 
πηαπαροᾶ {ο Ὀθ ἐαχηθᾶ {ο ρτοβίαῦ]ο αοοοπΏ(’. Τ19 οχᾶες 15 ὡς 

ποιούµενα ἕκαστα τῶν ἔργων γίγνοιτ) ἂν ὠφελιμώτερα. 

Έοχ ἴλο ἀαίϊνο α[ίογ κτήσῃ οἳ. ΟΥτ. τι ὃ, ὃ ἀπὸ τῶν λοίπων 
κτώ καὶ σαυτῇ καὶ τῷ ἀνδρί, ὅ τι κεκτηµένοι Κάλλιον τὸν 
αἰῶνα διάξετε. 6. ἐπὶ τούτοις] 1ς 78. Τ. ἥἤδηταί σοι 
τὰ ὡραῖα ἀποδεικνύων ὅτι πλεῖστα, ΄{5 ἀε]ρηιεᾶ αἲ οκηΙρ] πρ 
{οσοι {ἔἶιο [ταῖς οἳ ἐλο οατί] ἵπ ἐλλεῖχ ἆπθ βΘ8ΒΟΠ 1π 85 ρτοΒῦ 
αὐππάκησθ α5 ροβεῖρ]θ’. ΟΙ. Απαῦ. τ ὃ, 9 δεκατεύων τὰ ἐκ τοῦ 
ἀγροῦ ὡραῖα, Βγπαρ. υπ 9ὔ ἐπιμελεῖται ὅπως αὐτὸς ὅτι πλεῖστα 
ὡραῖα καρπώσεται. Όὔβοσνο {εί ὅτι πλεῖστα ἵ5 ἴο Ῥτγεᾶ]οδίθ 
βᾶ]εοβῖνο. 8. σὺ σαυτῷ] Βαρρ]γ ἥδοιο ἂν ἀποδεικνύων. 
9. περὶ τούτου, εἰ, ΄ αΌοτί 6115, παπηΘΙγ, νηπθίπετ . 10. ἤδη, 

πηλοτξ ηΥ {ατίλοτ ᾳπα]βοα{ἴοηβ. πολλοῦ ἄξιος] τα 
906. ἂν εἶναι] . 5 911. 19 Ῥτοίαβίς 16 Ἱπιρ]θά ἴπ 
ὤν -- εἰ εἴη. 11. ἐκεῖνο] 1 114, ναβθΙ. 19. μὴ ἀπολίπῃς] 
τι 6. ὃ ἡμῖν ἀργότατα ἐπιδεδράμηται τοῦ λόγου, 
αφ απι πι ἰοία ογαίίΐοπο Ἰευϊείπιο ρεγουηγίπιις, /ὑπαῖ ρατί οἳ οἳς 

εαΏ]θοί πγίοὮι ας Όδευ ἐτοαίθᾶ τποχθ οπχβοσ!]σ ἔαη αΠ7 οἶμεγ”. 

ΓΙΗ1ι ὃ τοῦ λόγου οξ. ντ 98 οἷς γὰρ ἀναγκὴ αὐτῶν Φφεύγειν. 

ξα. Ἱ. 14. τὸ ποῖον :] ἴῑιο ατθῖο]ο ἀεποῖες ἴ]ιαί 1ο 4πβπες 
Ἰᾳ οχρεοἰαᾶ {ο Ῥθα ἀεβηῖζε οπθ, χ 8, Μαάν. 8 11 Ῥεπῃ. ὅ. 1δ. 
ὅτι εἴη] . 5 245. 16. ὅπως, φιοπιοᾷο, “ἨοΥ ᾽. εἰ δὲ 
µή, “ολεινήςο᾽, πβεᾶ 5 α βετοογρθᾶ Μοτπιπ]α (. Μ. Τ. 
6 69 π. 9), 8ο ἐλαῖ ἔ]οτο 15 πο ΙΘΔΒΟἨ ἔος οπη πρ ἴμο 5105θ- 
αποπέ εἶαπεο εἰ µή τις ἐπίσταιτο, 85 Οορεῦ ἀοθ88, Ῥτοποαποῖηᾳ 
1έ α «ροθείπειπι επιυίεπια), Απᾶ 850, ῬΕΓΗΒΡΒ, 16 πηῖρΏ{ Ῥο ο0Ἡ- 

οἰάοτεά {π αΏ απ{Ώος 1655 ποσ]σεπί οἱ βἴγ]ο {απ Χεῃ, 17. 

ἐπιμελείας ὄφελος οὐδέν] τς 79, χτν ϐ. ΟΡ. ο. ΧΙ 5 1. 

6 8. Ἱ. 19. ἐνταῦθα δή, Γογπιμία ὑπάίεαπα πουαπι {απι 
ὑπαλέειέ ἀἱεριαξίοπεπι, οξ. ΟΥτ. τα 1 98, ν Υ 8 (Βογπεπιβπη). 
22. γάρ, ΄768, {οτ᾽, “πΏγ’. ἐστὶν ἡ ποιοῦσα] αχ 10, 
Ο5τ. 1 ἵν 25 νόμιζε ἡμᾶς τοὺς ἐπιζητοῦντας ἔσεσθαι. 28. 

πλουσίους] . 6 1606 Νοίο 1. τοὺς μὴ ἐπισταμένους] α. 
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δ 298, 4. 94. πολλὰ πονοῦντας, “α]{λοπσΏ {αγ Ίαθοατ 

Ἠατᾶ’, ΠΑ. 6716 ὓ. ἀπόρως βιοτεύειν, υἶίαπι ἔποφεπι υἱυετε, 

108, τς 7θ6, κ 84. 

δα. Ἱ.26. τὴν φΦιλανθρωπίαν-- ἀκούσῃ, αιιᾶϊΐε φ παπι φὲὲ 
Ὀεπίφπα εγρα Ἰιοπιίπεδ, 1.Θ. ᾳλαπι δτὲ Γαστ]ίς σορπ{ {τι (ῥᾷστη 

μαθεἲν) (Κετεῖ), 28. ἡδίστην ἐργάζεσθαι] ἄ. 8 261, 2. 
91. γενναῖα, 66πετοβα, !οἳ ϱοηί]ο Ῥϊτσ]”, νο]]-Όταᾶ ᾽, ’ ποβ]θ”. 

Βο σκύλαξ γενναῖος Χθη. ΟΥτ. 1 4, ὅ, κύων γενναῖος ἃ 91, Ῥ]αῦ. 

Ἠερ. Ρ. 916 Α, Απσίοῦ. Ἠ]δί. Απ. 1 1, 92. Ἠούυ γενναιότης ΠΙΑ 

Ῥο Ργθζϊοαίαά οἳ αστ]οἀ]ίατο ἵδ 66οη ἴπ χντπ 6 10, κιςκ δ 17. 

985. πραέα πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, πιία εηᾷα Ἰιοπιίπα». ΟΕ. Ἐ]αῖο 
Ὥορ. Ῥ. 9τὅ 6 πρὸς τοὺς οἰκείους πράου»ς. Το ἀεσο]επβίοη οἳ 

πρᾶος ερ α. 5Τ0 Ρ. ϐ8. 

6δ. Βοοταῖθς 5 ποῦ βαςβοᾷ {ο Το {ο]ᾷ {]ιαί ἴῑιο Ῥτοίοβεῖοτ 
οἳ αστίσοπ]ναχθ 15 8Ώ 6457 9Ἠ9 {ο Ἱεατη, Ῥαῦ νδηθς {ο Ώθοοπιθ α 

Ίθαχπεχ Ἠήπαβα]ξ, απᾶ βο βρθα]ς5 πη] 5οπᾳθ Ιπιραίίθπςθ. 95. 

ᾗ, «μα ταίῖοπο. καθὰ -- καθ’ ἅ, φιιοπιοᾷο. 86, ἔφησθα 
---ποιεῖν] ἄ. 6 194, ὃ. Ἔ]ο οχᾷοχ 18 δοκῶ μαθεῖν, ᾗ ἔφησθα ποιεῖν 
αὐτὸν εὔνουν σοι. 

66. Ἰ. 88. ὃ εἶπας, ΄α5 {ο γπαῖ τοι βαᾷ’. Οἱ, Ἠϊον. ο, 6, 

μαμα 

8 19 ὃ ἐξήλωσας ἡμᾶς, οὐδὲ ταῦθ' οὕτως ἔχε. 89. τὸν 
μέλλοντα] υῃ 111, 126. «40. ὦς, 'Ἠοπ’. 41. ἀργότερόν 
πως ἐπιδεδραμηκέναι] |. 12. 

6 Ἱ. Ι. 49. ὥσπερ εἰ εἴποις, “Τν 5 Ἰαρί α5 1 γοα πετο 
ἴο βαγ᾽. 4δ. τὰ ὑπαγορευόμενα, 'νηαῦ 16 Ῥοΐπα ἄῑο- 

ἐαίθᾶ’. Τ1ο {πίατθ αοἰῖτο ἵβ ὑπερῶ, ο 8ΟΣ. ὑπεῖπον, Ῥὲ. 
Βοὐ. ὑπείρηκα, Ῥί. Ῥ888. ὑπείρημαι ἈῬεο ΟοῬ. που. 1εοῖ. Ῥ. 
ττθ. 46. ταῦτα γὰρ ἀκούσας- μᾶλλον ἂν ἐπισταίμην 
γράµµατα, ΄ἴοι Ἠαᾶ 1 ἨἩρατᾶ γοα {6]] πιο 0ΐ5, Τ Απου]ά Ἠανο 
Ἰθατά, 1{ 15 ἐττο, ἐλαῦ οηθ παδέ Έπου ου {ο τεαᾶ, Ῥαῦ 1 εποπ]ά 

πο, 1 {αηογ, ΚΠΟΥ α Ρἱ6 π1οτθ Ἠον {ο τοαᾶ, 1 1 ἀἷᾶ που ἴπ1ς, 

ταῦτα ἀκούσας-- εἰ ταῦτα ἤκουσα. 46. ἠκηκόη ἄν] 
έλιο Ρ]προτ[οοῦ 18 τατθ {Π 8 οοπᾶ[Ιοπα] βεπίεποο (. Μ. Τ. 8 49, 

9). Τί ἵπιρ]Ηθβ ἀλλ᾽ οὐκ ἀκήκοα. εἰδὼςΞ εἰ εἰδείην, . 

61. 4Τ. οὐδέν τι--μᾶλλον] τα 68, Τθ. Ο,βετνο πο ἀἷδ- 

Εποίίοη Ώοδύπεοη εἰδέναι, Ῥτοροι]γ ’ ο Ἠαγο 56θΏ ψθ] {1ιθ 67ο ο, 

οκ ο ώκ τσάα-ωαμκ-ε...... 
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οἳ ἐἶιο παϊπᾶ ”, «έο Ίποπ {ος 9, Γαοῦ ᾽, απᾶ ἐπίστασθαι, δοΐγε, 

«{ο που ὮΥ Ῥχασ(ορ”, «Ἠανο ΚΙΗ ἴπ), « ππάσιρίαπᾶ”. ΟΕ. Ώεπι. 

99, 99 τὸν μὲν τῶν ἐτῶν ἀριθμὸν οὐδεὶς οἶδεν ὑμών...τὸν δὲ τοῦ 

δικαίου λόγον πάντε ἐπίστασθε, Ῥ]αῦ. ΑΡο]. 93 ο τελευτών 

οὖν ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ᾖα ἐμαυτῷ γὰρ ξυνῄδειν οὐδὲν ἐπι- 

σταµένῳ, τούτους δέ γ ἤδειν ὅτι εὑρήσοιμι πολλὰ καὶ καλὰ 

ἐπισταμένους. γράμματα, “Ιεύίειβ᾽, “πο αἱρμαῦεί”, 

Ῥ]αΐ, Ἐτοίαρ. Ρ. 9250 Β. 

3 ὅ98. ].490. τὸν μέλλοντα--ἐπιμελεῖσθαι] 1. 59. σο. 

μέντοι] οοιτε]α{]γο ἴο μέν 1. 48. 

59. Ἱ. 61, εἴ µοι αὐτίκα µάλα δόξειε γεωργεῖν, /Ἡξ 1 πετο 

{ο ἀοίοτπιῖπο {οχς]ιν η {ο {ασπη ”. 69. ὅμοιος ἄν µοι 
δοκῶ, 5ο. εἶναι, ἴ]ιο οπαἱβεῖοη οἱ πἨῖοἃ 15 τεπιατκαθ]θ Ώεια 

Όεοβτβο οἱ {ιο ἄν πο] Ὀθ]οπρβ {ο 16. ΟΕ. Μεπι. τῇ, 1 ἐδόκει 

ἂν ἀμφότερα ταῦτα, Απαῦ. ΥΠ 1, ϐ ὡς ἂν αὐτῷ δοκῇῃ ἀσφαλές, αηᾶ 
{ος {πο ἱταπβδροβίδοη οἳ ἄν π ϐ, νι ὄδ. τῷ περιιόντι 

ἰατρῷ καὶ ἐπισκοποῦντι κτλ., ’ἴο {ο ρ]γεἰοίαη πο ϱοθ6 Ἠ]8 
τουπᾶς οἳ τὶβἰθβ {ο 5 ραϊοπίςδ’. Ογτ. ντα 2, 32ὔ ὁπότε τι 
ἀσθενήσειε, ἐπεσκόπει, Μεπι. τα 11, 10. 64. οὐδέν] 1 
τη, αι 197. ὤδ. τοιοῦτος, 1.6. οἷος ὁ ἰατρός κτλ. 

αὐτὰ τὰ ἔργα τῆς γεωργίας, / {1ο αοίπδ] Ῥαβίπεβς, ἀπΐίθς, οἳ {ῶωπη- 

ψοσ]ς). 

610. ]. ὄθ. ἀλλὰ µήν,.....γε, οεγιπι οπῖπι υεγο, ' πε] Ῥαῦ ’. 
ὅτ. κατατριβῆναι µανθάνοντας, σοπἰογ, οοπ]ῖοί ἀῑκεεπᾶο, ' το Ὦθ 
Ῥοτεᾷ {ο ἀθαίὮ υη(]ι Ιθαγηῖησ”’. Οἱ. Μεπι, 111 4, 1 ἐκ καταλόγου. 

στρατευόµενος κατατέτριµµαι, πιϊίαε Ἰαυοτίῦι οοπ/Γεοίις 

δυπι (ΚἨπου), Μοπα. 1ν Τ, ὅ τὰς αἰτίας αὐτῶν (τῶν πλανήτων τε 

καὶ ἀσταθμήτων ἀστέρων) ζητοῦντας κατατρίβεσθαι, ΑπἱδίορΗ. 

Ῥαεία]. ἔτ. χνπ (221) ὅστι αὐλοῖς καὶ λύραισι κατατέτριµµαι 
χρώμενος, Ἐϊτά µε σκάπτει κελεύεις; Ν]ετο Τ. Κουκ τεπιατκ5 
έροχ Ιτοπῖαπα Εα5 πωρχοβαβ 5ο {15118 1γτίδᾳπο οοπ{θοί ατα 
6559 ἀῑοῖί, αί αἲΠ βοϊ]οοῦ ]αροτίοαβ οοπδαπαπηίας, απάθτς 1ρβο 
ροςί ἀθ]ϊοαίας 1βίας πιο] οβ{1α5 89 ΙΠΠΡΔΤΕΠΙ 6556 Ῥτοβίείαςγ”. 
68. πρὶν ἄξια τῆς τροφῆς ἐργάζεσθαι, ΄ 616 Ἠΐ5 ποχ]ς 15 ποτέ] 
Ἠϊ5 ἀαῖ]γ Ὀτεας ᾽, Χεπ, ΒΥΙΙΡΟΒ. υτ 10 ἀλλ) οὐ µέντοι Ύε σιωπῶν 

.οἶδα ὅπως ἄξια τοῦ δείπνου ἐργάσομαι Ἡ. 6. φιΐδι οεπαπι 
ο πΙΕΤΕαΤ. :.09. δύσκολος---μαθεῖν] 89Όοτο Ἱ. 28. δύσκολος 
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η1θᾶΏς (1) /Πατᾶ {ο βα1θίγ γη] {οοᾷ; Ἀθπορ (9) ἀἰ[ιοτί8, πιοτο- 
816, 6ΕΠΕΤΑΙΙΥ “Ἠατᾶ {ο Ῥ]ε8βο’:. οἳ {Π1πρβ, πιοϊεδίως, αἰ[ιοἰἰίε, 

«Ιπ](6οπιο᾽, Πατ. 60. ἰδὼν ἂν ἐργαζομένους---ἂν 
ἐπίσταιο] οἩ {πο τοροβΜΙοη οἳ ἄν ἵπ Ιπιπιθᾶ]βίθ ΟΟΠΠΘΣΙΟΠ 
νηἩ {1ο τοτρ ἔτοπι πγἨΙοὮ 16 Ἠαβ Ῥ6ςη ἀθίασ]ιαᾶ ϱεο . 6 919, 9, 

Μαᾶν. 5 199 1). 61. ὥστε καὶ- “διδάσκειν, “βο 88, 1 γοι 

Ῥ]εαβθᾶ, 6Υεπ ἴο {θασ1 αποἰμετ’. Τ19 αροᾶοβίς Ιπιρ]ῖθς Ῥοββί- 

Ῥα]11{γ απᾶ ϱβο 15 οᾳπϊγα]εηί {ο διδάσκοις ἄν. 66 ᾱ. Μ. Τ. 
6 64, 2 (0). 68. λεληθέναι κτλ., ΄]λαῦ γοα Κποῦν α ϱοοᾶ 

ἀθα] οἳ 16 πΙποα{ Ῥείης απατο {παῦγοα ἆο βο’. Τη {1ο ββ απᾶ 

εἀᾶ. σέ 5 οπαεθᾶ. ἜῬτῦ, 5ἶποῬ 1Π γεεία ογαἰίο ἴο 5επίθποθ 

ποπ]ᾶ ταη {Ἠπβ πολλὰ τῆς γεωργίας λέληθας σεαυτὸν ἐπιστά- 

µενος, 88 1Π ΧΥΙΠ 06 ταῦτα-- ἐλελήθειν ἐμαυτὸν ἐπιστάμενος, 

1 αστος υΙζ] ΟοῬοῦ ἵπ (μΙπ]ᾶηρ λπαῦ σέ 15 Ιπάϊβροηρα)]ο, 

6 11. Ἱ. 64. καὶ γὰρ δή, ΄ἴοτ 45 α πιαζίοτ οἳ {αοῦ’. ΟΙ. 
Χοη. ΟΥτ. τπ ὅ, 11. μέν ΤΠ8Υ Ῥο ἰταπβ]αζοᾶ ΄ πἩ]]θ , νηετεας ). 

ὀποκρύπτονται] χ 20 ποῖο. 6δ. τὰ ἐπικαιριώτατα, /ἴἶιθ 
η]οθβῦ, πιοβῦ Ἱπιροτίαπῦ ῬροϊηῇΒ, Ῥχοσθβδος οἱ {λεῖσ βοτετα] αχίΒὈ. 

Οἱ. Οσν. τη ὃ, 19 πηθτο οἱ ἐπικαίριοι 4ἴθ “πιει οἳ Ἱπροτῦ- 

8Ποθ, 1ΠΠΠθΠΟΘ᾽ (µέγιστον ἔχετε καιρόν’ οἱ γὰρ στρατιώται... 

πάντες πρὸς ὑμᾶς βλέπουσι Απαῦ. τα 1, 56), 15. ντ 19, ντι ὅ, τ1, 

Ἠσ]]. τα ὃ, 11: ντ 4, 15. ἧς ἕκαστος ἔχει τέχνης] Μαᾶν. 
101 α), ᾱ. 8 154. 67. θεῴῷτο] οΡρῦ. Ρε. {τοπ θεᾶσθαι. 68, 
ὅ τι ἔροιο] α. 8 250, 4, α.Μ. Τ. 5 60,1. Ἐταηρ]αίο ΄ παίανος 

Ῥϊ6σθ οἱ σοοᾷ ποτ] γοα ββ]κοᾷ αὐοτῦ ”. 69. οὐδὲν ὅ τι ἄν 
σε ἀποκρύψαιτο] 16ο 16 η ἸηδίαπορῬ οἳ ο βἰπαῖ]αχ εἶ]ρβο 
οἳ {πο βαΏβίαπ/ίτο τοιΏ πΙ{] οὐδεὶς ὅστις πΨϊἑποαῦ 8 πηθραί]το 

οἶααπςο {ο]]οπίτπρ 1π Απαῦ. τν 8, 20 τὰ μὲν ἄλλα οὐδὲν ὅ τι καὶ 

ἐθαύμασαν. 

619. Ἱ.το. τὰ ἤθη, 'ἶπ ἐλιαῖν ἀἱδροβϊάοπς’. ᾱ. 8 160, 1. 
γενναιοτάτους, “1ηοβί ποῬ]θ, ϱεποτοαδ’. 1ο ποτά γενναῖος 

πωρ]Ι68 αΙνγαΥΒ πο ὈΙΗ(γ οἳ οΏθτκβοίθς 88 πεί] α5 ΟΙ; 5εο Ἰ. 
ο. τοὺς αὐτῇ συνόντας, ΄ἴιοβθ π]ιο 3τθ θηραβεά 1π 1). 

Ατὶβζ, ἨΏαη. 967 οἰκεῖα πράγµαθ) οἳς ξύνεσμεν. παρ- 
έχεσθαι] 1τ 68, στ 45, χιν 2. 

619. 1. Τ8. οὐχ οἵογ---ἀποτρέπεσθαι, 1.ᾳ. οὐ τοιοῦτον οἷον 

ἀποτρέπεσθαί (τωα) κτλ., ποπ ἰαῖε εδ, 4μαῖο φιΐ αιάἰ εν 
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 αὐοιίποαί αὖ ἐπίεγγοφαπᾶο, 'ποῦ βποἩ 8 {ο πιακο 916, αξίας 
Ἠεατίηρ 16, ϱῖτο πρ Ἠ]5 ᾳπεςδίίοπ’, Ατη. 5 12588. π4. ὅτι--- 

διὰ τοῦτο, φιιία---ἰείτοο. εὐπετές, /685Υ᾽, α Ῥοθ{ΐσα] πγοτᾶ. 
- ) ᾿ 

«τὸ. διέξιθι] νι 19, 17. αὐτήν, Ρο, τὴν γεωργίαρ. τπτ. 
:αἴσχιον Ιου μᾶλλον αἰσχρόν: ΄οοπιραταβῖνας βἰση]βοαί αποᾶᾷ 
"Ῥοίΐϊαςβ ἆς ααπα το ἀῑορπάπτα ο5ῦ’. Βπααρρο [επίῖοι. Ῥ. 927. 

εἰ “τυγχάνει, “1, α5 ἵ5 {1ο 856, {116Υ ἩαβΡρεπ {ο ο Ρτοβία)]θ). 

ΟΠΗΑΡΤΕΗΕ ΧΥΙ 

Τι ἶδ σεπεταῖζη ειρροθεᾶ ᾽ δαίᾶ Ι9α]οπιασ]ις Ὁν ἐλπεογειίσαϊ 

τυγ{ίεγε οι αρτἰσιἰ{ιγο, ἐ]ιαῖ οπε ο) ἔἶιε πιοδί ἄῑ[ιοιϊέ ργοῦ]ῖεπιβ ἔτι 

τὲ ἱδ ο απᾶεγείαπᾶ ἰ]ιε δρεσείαὶ αρίἑιιᾶεο οἱ ἴ]ιε φοῦῖ: Ὀιί ἴτιε 
ἐγιί] {5 ἐ]ιαὶ α ργαοθὶσαϊ Ἰποιοϊεάφε οἱ 1Πί πιαἠ Όε οὐίαίἰπες, 

ευεπι  {]ιοβθ τυ]ιο αγε πο επρετίδ, /γοπι αοπιπιοπ οὐδεγυαίίοπι ος 
πο]ιαὲ ἐλεῖγ πεἰφ]θοιγε) Ἰαπᾶ σαπ ργοᾶμσε απᾶ τυ]ιαὶ πιοὶ. Ίπ 

Φφίαπεϊπᾳ απᾶ σοιυΐπᾳ ἴ]ιο Ῥοΐπὲ ο, ὂε σοπδἰᾶεγεᾶ {δ ποὶ το]αὶ 

α πιαπ πυομῖᾶ τοαπέ πιοβί, Όιέ ιο]ιαί τοῖζῖ στου δεδί ἵπ α οἴυεπ 

εοἳῖ, ΓοΥ ἄἰ[εγεπὲ δ8οῖῖδ αγε αἀαγρίεᾶ ἰο ἀἰ[εγεπὶ Ῥργοᾶιιοί. ΤΠῖε 

{8 παϊιγε᾿Β ἴαιο απᾶ 1ὲ 18 ο πο 86 ἴο Πο] αραἰπεῖ 6. Ένεπ {Γ 

ἔ]ιο σγοιπιᾶ ὂε Ιε[ί ιωαδίε απ ιποιυαἰεᾶ, {18 σαραὈἰλίἔή πια ὃε 

αξοετίαἰπεᾶ ὃν ἴ]ιε υεφεἰαἑίοπι ιο]ιο]ι 4γοι8 δροπίαπεοιιθῖ οι 1ΐ ᾽. 

ΕΤγεϊῖ ̓  τερ]εᾷ δοογαίεδ “Ι απι εαἰϊε[εᾶᾷ ἐ]αὶ οπο πεεᾶ ποὺ 

ὖε ἀἄειεγγεᾶ /γοπι αθγὶσι]ιγαῖ Ριιγειϊί Ὁψ ιυαπὲ οἱ επρετίεπεε 

ο νε παέιιγε οἱ 8οἱἶς, 10]ιοπι ευεπι ΠΕΊιΕΥΠΙΕΊ, 107ι086 Ὀιιδίπεβο 8 ο). 
τ]ιο 5εα, 6ΡΥΕΒΕ ἐ]ιείγ ορἰπίοπ8 οι ἴ]ιε αγορα το]ίο] σαΐο]ι ἐ]νείγ 

ἐ4Ε, αξ ἴ]ιεψ δαῖῖ αἴοπῃᾳ ἴ]ιε 8Ί0ΥεΕ, απιζ οπι ἔ]ιο παίιγε οὗ ἴ]ιε δοἶῖ 07ι 
το]ιίο]ι ἐ]ιεδο ϱΤοιο, αἲ /γεεῖη απ ιπ]εθἰαεϊπφῖι! αἲ ἐ]ιθδε ιο]ιο Ίιαυε 

1γαοεϊσαϊ Ἰποιοϊεᾶφε οἱ ἴ]ιο ειῦ]εοί ). 

«οι Ίποιο, Ι ἄατε 8α8, αἰτεαῖψ α φοοᾷ ἄεαὶ αδοιὲ αφτί- 

"οιζέμτε, { γοιγ ἔλεογη αὐοιέ Ἰηποιυϊεᾶπε δείπᾳ α γεπιἰπίεερηες {δ 

έγμε; {εῖ πιο ἔ]ιεπι το]ιαί Ὀγαπε]ι αἲ ἐέ γοιι ιοίε]ι πιο ἐο ἑα]ιε ᾖγοί”. 
Βοοταίθθ ΏΤ0Γεβ8ε Ἰιΐφ τοἶφ]ι ἰο Ίποιο Ἰποιυ ἐῑιο βοἱῖ πιιδέ ὂε 

: ἐτεαίεά ο τοᾶμσες ἴ]ιε ἰατᾷεεί οτορδ οἱ Ὀατίεή απᾶ ω]ιεαί, 
τ0]ιεγεμροπ. Ι9ε]οπιασ]ι Ότοσεεᾶς ἰο φίυε απι αοεοιιὲ οἱ ἴιε 

2Τορετ πιεί]ιοᾶν απιᾷ 8ΕαΦΟΠΕ ο{ εἰεαπείπῃ απᾶ οι]ίναιίπῃ ἰαπα. 
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61, ἹΙ.1. πρῶτον μέν] τα, στ 10, 9, ἐπιδεῖξαι ὦὧς, 
68 ΄ΐο ροϊπί οπ{, Ῥχουθ, {λαῦ”. 8. ποικιλώτατον τῆς γεωργίας, 

εἴ]ια πιοβῦ αὐβίταδο, οοπιρ]οαίοᾶ, Ῥοϊπῦ Ίπ Ἡπαβραπᾶχγ’, φιοᾷ 

Φγορίετ υαγἰοίαίεπι ἴπ αθγίει]έιγα Ἰαὐογίοδωπι υἰδείων (Έαο]), - 

πιαπίπιε α υιῖφί ποἑἑέία γεπιοίιπι (Ὑεἴε]θ). Βο Ρ]α0. Θγταρ.Ρ. 1828. 

ποικἰ{λος νόμος, 35 οΡΡοβθεᾶ {ο 0Π6 νοῆσαι ῥάδιος, ἵ5 εχρ]αϊπεᾶ 

ϱ βία]]ρααπα α9 ἀἰ[[ιοἰϊίδ αἂ ἐπιέείζεφοπι(ῖιπι Ργορίεγεα φιιοᾷ φιιαδί᾽ 

φατίεἰαϊε δια ἀεῖιια(ΐ, απᾶ Ὦρϱ οοπιρατοβ ῬΡΗ1Ι9Ὀ. Ρ. δδ Ὦ νηοτθ ἴο 

ἴπο βροα]κογ’5 τε ἹἹθδί λέγειν σαφέστερον ὅ τι λέγει Βοογβῖθβ τθρ]168 

οὐδὲν ποικέλον, πιϊ]ιῖ φιιοᾷ ἄῑ[ιοίῖεπι Ἰαῦεαὶ οαρἰἰσαίιπι. ΟΕ. 

Ῥο]οπ χντ 42 απᾶ Χοπ. Μοαπι. 1 ὃ, 10 οὐδὲν ποικἰλον οὐδὲ 

καινὸν δεῖ ἐπ᾽ αὐτὸν μηχανᾶσθαι, Ἱ. 6. πἰ]ηἱ εφφέ, Β. αἆ φιιοᾶ 

Φφετ][εϊεπᾶιπι πιιεἰρ]ίεί αγία ορι οὲί (Βέτα). 4. οἱ λόγφ 

---διεξιόντες] σι 19, χν Τὸ. ΤΠοθορηταβίαβ 1η Ἠϊβ περὶ φυτών 
ἱστορία δι] αβ Ἱν]ιο ππθτθ πο Ὑτίίοτβ οἨη αστῖσα]ύατθ {]ιαί Ῥτθ- 

οθᾶᾷοᾷ Ἠϊπιςδα]ξ, Ὦο βΡρεα]κ6 ἵπ Ἠϊ8 αἴτια φυσικά τ 4, 12 (ο. 1. ᾱ. 
Ῥοελμηθῖᾷατ) οἳ οηπθ ΤιθορΒαπθς (πἩο 18 αἱβο πιοπ]οποᾶ Ὁσ Απ- - 

Βοΐοιεβ ἆθ 6εΠεγ. απίτη. τν 1) α5 Πανίῖης υτ]θίθη οη {πο ἀϊῆεατοπί 

νατ]είϊος οἱ βο]5. . ἀκριβέστατα] ἄ. 6 Τδ. 

83. Ἱ.δ. φασὶ γὰρ κτλ.] ἰλθ γάρ 6 οροχοροί]ο, Ιπίτο- 
ἀποῖηρ 8 τε]αίίοη, πἨὶοὮ Ὠαβ Ῥθοι ροϊηίθᾶ αἲ ὮΥ ἴμο ρτοοθάΐπς 

τοῦτο: οἳ. κι 97, χιπ ὅθ. τὸν µέλλοντα---γεωργήσειν] ντι 
111, αν 489. 8. ὀρθῶς γε--ταῦτα λέγοντες] ἴλο ρατ{Ώοῖρ]α 
Ῥαῦ Ἰη αΏροβίδοη νι πο απυ]οοῦ οἳ α Ῥτεοθάϊπρ βοηίθησθ, 

ΒΘΙΥΘΒ {ο 4ΏΠοΣ α ἨΏατασίοτίζ]πρ τοπιαχ]ς ΟἨ Απ 8Οοη οἱ εχ- 

Ῥτ6βΒΙΟη οἵ ΒΟΙ16 οἶ]θς Ῥ6ΙΒΟΏ πηθηδιοπθᾷ ἵπ {ἐλαῦ βοηίθοηοθ, 88 1 

1η ΟΥτ. τῃ 1, 88 ἀπέκτεινεν αὐτὸν ὁ ἐμὸς πατήρ.-- Τί λαβων ἀδι- ἱ 

κοῦντα; Μαᾶν. 8 176 ο) Ἐεπι. ὁ μὴ εἰδώς] . 5 288, 4. ] 

9. Φέρειν, ΄{ο Ρτοᾶιορ’, τν Τ0, 7. 10. οἴομαι] Ρρ8τεή- 

{ποίΙσα]1γ, α5 1η 1 07. εἰδείη ἄν] α. 8 220, 1. 

59. Ἱ. 11. οὐκοῦν, ἶαπι υεγο, «ἴο Ὀθρίη ποτ Ἰ, «ποῖ] πε”, 
χιπ 81. καὶ ἀλλοτρίας γῆς κτλ., “1 ἶ5 ΡοββίΏ]ο {ο Ἀβοοχ- 
{αΐπ {ης ρατίῖου]αχ 6ὖθη {π αποίποθχ τησ’ ρτουπᾶ, ναί 1 οὔτι 

απᾶ γα ῦ 16 οαΏποί Ῥθαχ, Ὁγ οὐβοτνίηρ πο {γαῖζς απᾶ {1 ἴχθρβ 
οἩ 16: ΨΏθη, ἨούΘΥΘΣ, Αα ΤΙΔΏ Ἠαβ αβοοτίαἰηοᾶ ἴπαῦ, ἴ]θτο ἶ5 πο 

ατίπρς πβο 1η Πσηίϊπς αραϊηδί Ῥτογιάσποθ; ἔος 19 ἶ5 ποῦ Ὁγ 

βονάΏρ οἵ Ῥ]απήηρ πγηαῦ Ὦο παπῖς Ἠϊπηβε]ξ, 5ο πιπο] 5 πλοί 



αγΙ« ΛΟΤΕΦ | 99ῦ 

ἴπο στοππᾶ Ῥτοᾶπασθϐ απᾶ, βαρροχί5 οἳ 158 οππ βοοοτᾶ, ἐπαῖ α 

ΤΙΔΠ. ος οὐίαϊπ ἴπο ποοθβρατίος οἱ Πα, ἀλλοτρίας γῆς, 
Ῥατ{11νο ϱοπ1{1γθ 8Εἴ6Γ τοῦτο. 66 Ἡ. {ο Ἠ1εγ. ]. 184, Μαᾶν. 

6 ὄδ απᾶ οἳ, Ῥ]αΐ. Αρο. Ῥ. 17 Α µάλιστα αὐτῶν ἓν ἐθαύμασα, 
Μοποχ. Ῥ. 941 Ἡ τοῦτο δὴ ἄξιον ἐπαιεῖν τῶν ἀνδρών, Τηε8εῦ. 
Ῥ. 101 Ἡ ὃ θαυμάζω τοῦ ἑταίρου σοῦ. 19. τοῦτο---ὅ τι] 

α. 8 148 Νοίο ὃ. ὅτι- μὴ δύναται] Ὑϊτρ. ἄ9ουρ, 1 δδ 
οὗ απἱά ᾳ«απαθᾳπο {ογαξ τοσο οἱ ααπἷᾶ 4παθᾳπθ τεσαβεῖ’, τν 109 

έποο Υοτο {θτγαθ {Θ6ΥΥΘ ΟΙΩἨΘ5 οπαπία Ῥοβδαπῦ). μή 18 αβοᾶ απᾶ 

ποῦ οὐ ῬΏεοβαςδο οἳ ἴπο Ιπάθβπ]{θ ὁ τι. 15. ὁρῶντα, ΄Ὁγ 

οὐβοσνίηρ”. δένδρα, /[γαῖή-ὔχουβ᾽ }ίὔλη, πιαίετία, ' παῦες”. 
14. ἐπειδὰν γνῷ] χι 106, αν 1. οὐκέτι, ἐπι ποπ, αχ 114. 

16. ἄν πιαγ Ῥο6 αρβεοᾶ ἰππίορ οΥ 6πεη {ηἨτθρ {πιθς σα ἴπο 

Β4ΊΠΘ αχ) οἰίῃοχ {ο πλαζκο {πο οοπάΙδοπ {οί (μτοαρλοπί α Ίοπς 
βοπίοποθ ος {ο οπιρῃΏαβεῖσο ορτίαϊη νοτᾶβῖη 16, ΟΕ,τ 109, πν 60. 

ὅτου-- τοῦτο] . 5 152 Νοΐε 8, αὗοτο τ ὄ8. δέοιτο ἵ5 αΏ 
αββϊπι]]α {οᾷ ορία{ϊτνο, τ 199, νι 24. σπείρων Ξ εἰ σπείροι, 
αν 4ὔ. 16. ἡ ὅτι ἡ γῆ ἥδοιτο φύουσα, 1.6. σπείρων 
καὶ φυτεύων τοῦτο ὅ τι κτλ., δἳ δεγαί εἰ Ρίαπὲεί, αιιᾶφιϊᾶ 
{εγγα ἴδεπίεν φἰφπαῦ. 

ξ 4. Ἱ. 17. ἢν δ᾽ ἄρα, 'Ῥαῦ 1, 48 πα7 ῬοβεῖῬΙΥ Ῥο {ο 
ομ5ο’, Υ ὔ0. 18. μὴ ἔχηῃ, ποπ Ροβοῖΐ, 5ο. ἡ γῆη. 19. 
ἔστι καὶ παρὰ γείτονος τόπου κτλ., ΄ 1915 ροββῖ0]θ αἱβο ἵπ ΠΙΔΏΥ 
68565 ἴο ραῖη α ἴταπογ ποῦῖοηπ οἳ 15 {τοπ α ποϊρηροατίπρ Ρί6οθ 

οἳ ρτοαπᾷ ματ ο Ίεβτη {τοπ α ποϊσΏῬροπτῖηςρ ΡτοργΙε[ογ’. 

6 δ. Ἱ. 21. καὶ--δέ] χττπ 909. χερσεύουσα-- ὅμως, 
εώιοας] 1έ 19 νιαρίο (ν 82)---γεῦ α]] ἴπο β.πηθ’, χιτ 40, α. 8277, 
δ. 22. ἡ τὰ ἄγρια καλὰ φύουσα κτλ., «ἴλε Ιαπᾷ, π]οξθ 
νη]ᾶ ρτοᾶποίβ ατο Ῥεαστ Ημ {α], πια Ὀο πιπᾶθ Ὦγ Ῥτορος σαχ 6ο γ]ο]ᾶ 

αἱ5ο 195 οπ] να ἰθᾶ Ρτοᾶποῖς 1η Ῥεαιίγ’. Οµ {ο {ογίαχΥ ργθᾶ]οαίθ 
θἀ]εσίίνθ καλά βεθ ἄ.5 149, ὃ. Ὑαττο Ἑ. Β. 119, 7 απᾶ Απαζο]ϊαβ 
9οροἨ, Ἱτ 10, 2 πια] {1ο βαπηθ τθπατ]ς, Ῥαῦ Ῥ]πγ χντι 4 

ἆοθβ ποῦ αστθο ψΙἩ ἔποπα, Βἰπηϊ]ατ]γ Ὑπτριὶ ἄθοτρ. τ 1860 βαγβ 
{]ιαῦ {πο ῬταβοποῬ οἳ πο πη]ᾶ ο1ίτο βἨογβ παί {1θ βοῖ] 15 σοοᾶᾷ 

{οχ {16 οπ] να ἰοᾶ ἰτοο. 29. τὰ ἥμερα 410 /γ1ῤε8 δαΐΐνας, 
οἱ. Απαῦ. Υ ὃ, 12 ἄλσος ἡμέρων δένδρων, ΟΥΠ6Ρ. Υ ὅ ὅσα ἡ γῆ 
φέρει (τοῦ μετοπώρου), τὰ μὲν ἥμερα συγκεκόµισται, τὰ δὲ ἄγρια 

- 
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γήρᾳ διαλέλυται, Ἡοχοᾶ. ντ 116, ὃ δενδρέων τῶν ἡμέρων καὶ τῶν 

ἀγρίων. 34. μὲν δή] 194. οἱ μὴ πάνυ ἔμπειροι γεωργίας, 
εἴποβο πἩο Ἠαγθ πο Κποπ]οᾶσο γλαίετοτ οἱ αρτιοι]{πτο’. 

56. 1. 27. τοῦτο-- ἀποτεθαρρηκέναι, {ο Ἠαγο ραϊπεᾷ απαρ]θ 
οοπΏάεπος---οη {ῑβ Ῥροϊπῖ, ελαί Ἰ ποεᾶ ποί αΏβίαϊῖη ἔτοπα Ίπδ- 

Ῥαπάᾶτγ {οχ {θαχ οἳ ποῦ Κπονγίπρ {11ο ᾳπαΗ{γ οἳ {1ιθ βο!]’. 6ο Τηᾷοσ. 

τοῦτο μέν] Ῥε]ονν 1. 49. 19 αοοπβαθἶνο οἳ ἀαπιοπβίταξίνο απιᾶ 
τε]α{1νθ ΡτοποιΠΒ ἶ5 αβθᾷ πιοχθ {γθ61γ, ὙἨ6γθ α ρτοροβίβίοη πηὶρ]έ 

Ίαγο Όθεη επαρ]ογοᾶ, 5 ἴπ Βγτηρ. τι 19 τόδε γελᾶτε, Απαῦ. 1ιΙ 

2, 20 τοῦτο ἄχθεσθε, Ογπεᾳ. ας 10 βιασθεῖσαι τοῦτο, Ὑθοῦ. τῃ 4 

ταῦτα τιμώμενοι, 1ν 10 τοῦτο ἀντιλέγω. ὮἈΒ66 Ἡ. {ο Ἠίας, Ἱ. 109, 

Μαᾶν. 5 51, α. 6 160, 1. Βίέατσ ἱταπε]αίθΒ σοπ]ῖο πιο εἴμα γεῖ 

πιο ἐπιρεγέέιπη 2996. 29. ἀπέχεσθαι] ν ὃ, χι 104. 

δτ. Ἱ. 50. καὶ γὰρ δή] αν 64. ἀνεμνήσθην, /1 απι 
χοπαπᾶθᾶ οἳ. Το αοσῖϱύ 16 βοπιθίίπηοβ α5θᾷ ἵπ οο]]οαπῖα] 

Ίαηπριαρο ὮΥ {1ο Ῥοείς (οβρεοῖα]]γ {πο ἀταπια[]βίς) πγἨθη 8 ΤηΟ- 

πηθηίαΣΥ αοἴΙοη, πΠΙοἩ 19 ]αβή ἑαΚίπρ Ῥ]αος, 18 {ο ο οχργοββθᾶ 

α5 18 Τ{ ηαᾶ αἰτοεαᾶγ Παρρεπθᾶ’. ᾱ. Μ. Τ.8δ 19 ποίο ὄ. 

τὸ τῶν ἁλιέων, ὅτι κτλ., ΄ ιο (ρατίοπ]αχ οἰτοαπιβίαηπος αὈοτῇ) 
ΏΒἨΘΙΤΙΕΗ, νΙή. ἐλαί οἷο., ' πα ἴλο ΠΕἨΘΤΠΙ6Ἠ ἄο, Πού δξο.’, απ 

Ἰηβίαπςρ οἳ {1ο αἰτασίίοη οἳ {πο ϱαΏ]θοί οἳ ἴἶλο ομ]εοῦ βεπίρπος, 

α5 οῬ]εοῦ ἴπ{ο {πο Ῥτϊποῖρα] δεηΐσποθ ; 15 ἵ ἵη {αοῦ οᾳπἴνα]οπῇ {ο 

ἀνεμνήσθην ὅτι οἳ ἁλιεῖς. Μαᾶν. 6 191. 81. θαλατ- 

τουργοὶ ὄντες---ὅμως, ’ (ποαρ] ἐπεῖτ Ῥαδίπος 15 οἨ {πο 5εα, γοῦ”, 
80οτθ ]. 22. πο πονᾶ 15 πβεᾷ ἐψῖορ Ὦγ Ῥο]γβίας απᾶ οποθ ὮΥ 
1ποῖαη απᾶ ΑΙαίρΏτοἨ, θα 15 ποῦ {ουπᾶ εἰβδαπ]ογο ἵπ Χᾶθπορ]μοῃ. 
Οἱ. Νογ. Τεβῦ. Δροο. αντ 19 ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν 
ἐργάζονται. καταστήσαντες, Ρο. τὴν ναῦν (Ἠοπι. Ο0ᾷγεε. 

χι 196), ὑπ]ηυίία πανί, 'Βορρίηα (11αῖχ Υεβςε])’. Μαπγ ἐταπβῖ- 
νο τοτῬΒ, οβροοἰα]]γ {ποβο νηῖοῖ 6χρτοββ πιοίῖοπ οὐ {ἴπο 

οοη{ταΥ7 810 πδθᾷ Ιπίταηβιμνε]σ, 88 ἀνάγειν, 'ἴο ραῖ {ο θα, 

αἴρειν, “ἴο {8 (ιο Ἰαπᾶ οἱ {οοῦ)’, Ατὶέ. Ῥ]αέ. 689, πΊετο βθθ 
ΤΗΥ ποίθ (082), ἀνοίγειν, υίαπι δἱὶ αρετίγαο, “ἴο ροῦ 1Πίο ἐ]ιε 

ορεΏ ϱ68”, Χθη. Ἠα]]. τ1, 2: ὅ, 19, εἰσβάλλειν, “ἴο Ιπγαᾷρ᾽, 

ἐλαύνειν, 'ἴο ἀτῖνα) ος τίᾷς), ἐπέχειν, 'ἴο βἱορ᾽, προσέχειν, 
ετο Ῥαῦ 1π αὖ α Ῥ]αοθ), προσπταίειν, :ἴο {αῑ]” οἷο. 95. 

ἐπὶ θέαν͵ ’{οχ ἴπα ρατροβθ οἱ οὐβετνίηρ”, π 109, ντ 176. 

μα. 
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ἤσυχοι βαδίζοντες, ΄βαΐ]ΐπᾳ Ιεἰκατε] αοπᾳ”, ἔῑο α ἀ]οσίίνο ἵπ 
αρροβίίοη {ο νο βαρ]θοί, ἵπ θα οἱ απ αἀγοχῦ, {ο ἀεποίο ἴ]θ 

χθ]αθῖοπ οἳ {ιο ϱαῦ]θοί {ο ἴπο αο]οηπ. Ο8, ΟΥτ. Υ ὃ, ὄὔ παρελαύνων 

τὸν ἵππον εἰς τὸ πρόσθεν ἤσυχος, Απαῦ. ΥΙ ὄ, 11 οἱ μὲν ἥσυχοι 

προῆγον, Μαᾶν.5 86 α), Ο]γάο 6 33. παρατρέχοντες ἅμα, {πέεγεα 
ἄ μπι οεἰεγίέεγ ργαεἰεγπαυἰφαπέ, ! αἲὶ πο νο, α5 116υ βοσᾶ ραςί. 
Ο ντ 29 [οχ (]ιθ ορροβίξίοη Ῥείθεη βαδίζειν απᾶτρέχειν, απᾶ 
{οχ {1ο πβθ οἱ ἅμα ΨΙ(Ἡ ἴπο ρατοῖρ]ο Ο5τ. 11 8, δ9 ἅμα πορευό- 

µενοι παρεκάλουν ἀλλήλους, Υ 2, 23 ἅμα προϊων ἐπεσκοπεῖτο, 

1.6. ἐπίεγ ρτορτεᾶἰεπᾶωπι, Ρ]αΐ. Ἐ]αεᾶ. Ῥ. Τθ 6 εἰ μὴ ἄρα ὅμα 

γιγνόµενοι λαμβάνομεν, Μαᾶν. δ 1Τ5 Ὦ), ᾱ. 8 217 Νοίθ 1, 

4 0]γᾷο 5 40. 88. τοὺς καρπούς, ΄ 1ο 6ΤΟΡ5᾽, 65Ρ. οἳ 6ΟΣΗ 88 
οΡΡ. {ο πο, Ατὶςζ. Ἐοο]. 14 στοὰς καρποῦ βακχίου τε νάµατος 

πλήρεις, ΝαῦὈ. 1119 τὸν καρπὀν τε καὶ τὰς ἀμπέλους φυλάξομεν 

ποοοτᾶῖηρ {ο {πα οοπ]εσίαταὶ οπιεπᾶαθῖοπ οἳ Κοτᾶςβ ΣΟΥ καρπὸν 

τεκούσας. 84. ἀποφαίνεσθαι, 5ο. τὴν γνώµην, ΄ἴο ΕΧΡΤΕΒΒ 

{επηδε]τος, το {λπεῖς ορϊπῖοη”, 1 92. 8θ. καὶ πάνυ 

τοίνυν κτλ.] ἴθ οτᾶεχ 15: καὶ τοίνυν ὁρῶ αὐτοὺς πάνυ ἀποφαινομέ- 

νους τὰ πλεῖστα (ΡΙεγιπιφιθ) περὶ τῆς ἀγαθῆς γῆς κατὰ ταὐτὰ τοῖς 

καὶ πάνυ ἐμπείροις τῆς γεωργίας. ἘΟΧ καὶ...τοίνυν, ’ απᾶ 1η {8οῦ ), 

ον θ,χ δ. Τίς 16 Ῥοξίος, 1 ἐπ], ἔμαπ {ο ἔα]κο καὶ αξ ἵπ- 
{θηβῖνο οἳ πάνυ. 97. τοῖς ἐμπείροις] ροτετπεᾶ Ὦγ κατὰ 

ταῦτά, οοᾶεπι πιοᾶο, “1π ἴπθ 84ΠΙΘ ΠΙΒΏΠΟΣ αβ᾽: ο, 1 81, Χντι 

ὃ, χις 08. τὰ πλεῖστα] στ ὄ. 

68. Ἰ. 40. βούλει, ἄρξωμαι] . 8 200. 41. ὑπομιμ- 
νήσκειν, ΄ἴο ραΐ γοι {π πιϊπᾶ οἳ”, ' Ὀχίπρ ἴο 7οαχ τεοο]]οσβῖομ”. 

1βοποπιασ]ας τηςΥ Ὦο τοίεττῖηρ {ο ΒοοχαίεΒ᾽ {Ίιθοτγ οἳ τεπαϊπ- 
βοεηοθ (ἀν άμν ησις), βοοοτᾶῖπᾳ {ο πη]σὮ γγ]ιαί 15 οα]]εᾶ ἔθασμίπρ 
16 {1ο τονίτα] οἱ Κπογ]εᾶσε αοπ]ταᾶ 1π α {οχπιοτ Πα Ῥαῦ ζογροί{θεπ 

(Ρ]αίο Μεποῃ. οο, 14---16). οἶδα---γεωργεῖν, /’1 απι β1τθ {παί 
1 αα]] ο {εἰς οΏθ πο ΧπονΒ ϱ ρτεαί ἆεαὶ αἰτοαᾶγ αΌοπί 

{αχπιῖης’. Μαᾶν. 5 176 Ὦ). Οἱ. ντ 141, χτῃ 8. 

69, Ἱ. 46. ἡδέως μανθάνειν] ντ ὄ8, χι 10. φιλοσόφου 
γὰρ µάλιστά ἐστιν ἀνδρός 5ο, ἡδέως µανθάνειν. ΤΗ9 1αθ8ῃ- 
ἵπῃ ἵ5: “Ῥοίοτο γοα τεπηϊπᾶ Ίηθ οἳ απγ(ήηρ, 1 ἀθρῖτο ἠχεί {λαί 

γοα σ]] {θασἩ τηθ; ἔοχ ο Ῥο νή]]]ηρ {ο Ίθατη 15 Ῥταίίγ τιποἩ α 

ῬΗ]οβορ]ασ”5 Ῥαβίποβϱ). Όηπ {πο πδο οἳ ἀνδρός 506 Ἡ. ἴο 
-” Γο 
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Ἠίου, ο. 8, ὄ. 46. ὅπως ἂν---γῆν ἐργαζόμενος---λαμβάνοιµι, 

μοι Τ πιαβὲ ΕΠΙ ἴ1ο Ἰαπᾶ {ο ροῖ, 1 1 υβ]λεᾶ, χο ρτεαίοεί 

᾽απιουπέ οἳ Ώαχ]6Υ απιᾶ π]ηθα{’. 6ο Ἡ. ἴο 1. 41. 

610. Ἱ. 40. οὐκοῦν, ΄ πα] {ἨοΠ, {ο Ῥοσίπ”, 4Όογο 1. 11, ατα 

51. τοῦτο μέν] ττ 65, ν 60, νι 27. τῷ σπόρῳ νεὸν 
δεῖ ὑπεργάζεσθαι, πουαῖοπι Ῥγίμς κινίρετε αἆ δαἴίοπεπι, ' οι 

πηαεῦ Ῥτορασο {α]1ου/-]ηπά ἔος βοπίηρ’. ΟΕ. Τμεορην. ἨΙβῖ, 

Ῥ]απί. τα 1, 6 ἐνιαχοῦ δέ, ἂν µόνον ὑπεργάσωνται (εκ εἴη. 

Β{6ΡΙ. Ῥτο ν. ὑπερτάσωνται) καὶ κινήσωσιν, εὐθὺς ἀναβλαστάνει τὰ 
οἰκεῖα τῆς χώρας, ὥσπερ ἐν Κρήτῃ κυπάριττὀι, Ὠἱοηγβ. Ἠα]]ο, 
απ/ῖᾳ. 10, 17 ὑπεργάζεσθαι ἄρουραν εἰς σποράν. 1η ἴ]ιθ 58Π1Θ 
β6ηςο ὑπό ἵ5 αδοᾷ ἵπ ὑπειπεῖν, ϱγασ[ατὶ. ἜΤἨθ Ῥτοςθββ οἳ Ρτ6- 

Ῥατίης α νιπαγατᾶ {οτ Ρ]απίῖης Ὦγ Ἰοοδεπίπς {πο βοϊ] πΙἩ 

ϱραᾶο ος ἀἱρΏ]ο (ραδέίπιωπι) ας ἵπ Τιαίη ομ]]εἆ Ραφιϊπαιίο. 

611. Ἱ.δ4. ἀλλά] τ 2. πηλὸς ἂν εἴη] Ῥεοπαςδο 1έ 
ταῖης Ῥτο(ίγ πθατ]γ αἲ] ἐπο νήηίεσ ἵπ ἄχθοσθ. Ο8. χυπ 85. 

ὤδ. σοι δοκεῖ; Βο. ἀροῦν δεῖν τὴν γῆν. 66. σκληρὰ κινεῖν 
τῷ {εύγει, ’ {111 Ἰατᾶ {ο Ῥτοα]ς πηθ]ι ἐλο Ῥ]οπρβ]1 ”, χι 11, αν 28, 

Μαᾶν. 8 150 α), ᾱ. 8361, 2. Βεο 8ἶεο ΤΗΥ ποίθ {ο Ογτορ. 1ν Υ 

1. 99. 

619. Ἱ. ὄδ. κινδυνεύει εἶναι...ἀρκτέον, '1ΐ ἵ5 ρτοβαδ]ο ἐ]ιαί 
νο πιαδί Ῥορίπ). Ἀ6ο ΜΤαπη. τΥ 2, 84, απᾶ Ἠ[ογ. Ἱ. 149, ἵπ Ῥοί] 

οἳ πἨ]ο] Ῥαββᾶσος ἵπ 11] ΤΠΑΠΠΘΣ {1θ οοπηθοῦῖης Ῥαχίοίο 15 

οπιϊ(θεᾶ. ΤΠϊ8 1 {11ο Ῥοϊπί οἳ Ἠοβῖοᾶ”ς (ΟΡ). 991) αρτιοπ] ατα] 

Ῥτοοθρῦ γυμνὸν σπείρειν γυμνὸν. δὲ βοωτεῖν, ἰταηδ]αἰθᾶ ὃν Ὑ]1ται] 

(ἄθοτρ.τ299) πιζ18δ ατα, 8εγο πιιζιδ; Ἰιεπιρε ἑφπαυα οοἶοπο. 

60, χεῖσθαι κτλ., γεδοῖυ, Ἰαμαγί, ἀἱ[}ιιᾶί, "νο Ὦο Ἰοοδοπεᾶ αἲ 

{λαῦ Εεαβοπ ᾿, Βο 88 {ο πηα]ο 16 οταπιρΗ τρ (Υται]ς ριέγίθ). Ο8. 

ΤΠΕοΡΗΣ. Ο. Ῥ. τττ 4, 4 ἐπεὶ ἡ γῆ βορείοι μὲν πεπηγυῖα καὶ ξηρά, 
νοτίοι δὲ κεχυµένη καὶ ἔνικμος, ἀθοροπίο. Υ 256, 2 ἡ τῆς γῆς 

πλείων διάχυσις. 61. τηνικαῦτα, /αὖ ἐ]ιαῦ 6εᾶδοπ οἳ ἐπα 
γθαχ”, 62. τὴν πόαν ἀναστρεφομένην κτλ., ΄]ιαί {ο 
ΡΤ86Ἠ 670}, 1 ἐπτπθᾷ πρ οὐ ἐλαῦ Β6ΒΕΟΗ, πη]] {ατηῖςἩ πΙβΏ το {ο 

ἴμθ ρτοππᾶ, Ῥοΐοτο 6ου ϱ]οᾶ (10. απᾶ πού γεῦ βΊιεᾶ) ἐμαῖτ βοοά 
β0 88 {ο βρτίηρ πρ αραῖπ”, οἳ. υπ 8 10. Ο,βεττο πα οοπίταβε 

Ῥεΐπεεη ἤδη απᾶ οὕπω (πἩΙοἩ ὮΥ 6ἶλθ γαγ 5 (αηβ]αεᾷ ἵπ ο 
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Βιδί. Ῥαλι. α5 Ἰξ 16 νουθ οὐκέτι, ἵπ ἄεβαποοῬ οἳ 1ο Ρ]αῖπ 86Π6Θ 
οἳ {ο Ῥαββαβϱ). Έοχ ἀναστρεφομένην οξ. Ἠοχοᾶ. σι 4Τ, 3 ὄρος 
µέγα ἀνεστραμμένον ἐν τῇ ζητήσει, ἴπφετβ ΠΙΟΠ8 φιαεγεπᾶϊθ 

(πιθία]]] γοπ1ς) διίδᾳ1ε ἄεφιιε 9ετειβ. ϐ4. καρπὸν--κατα- 
βαλεῖν, ’ {ο ε]ιοᾷ βοεᾷ ᾽, πδεᾶ αἱδο οἳ ’ βοπίηᾳ βεο.”, 45 1π Ε]ὔ. 

Τ]οασί. Ῥ. 149 Ἡ εἰς ποίαν γῆν ποῖον φυτόν τε καὶ σπέρµα κατα- 
βλητέον, απᾶ πιείαρ]οτίσθ]1γ ἵπ Ώοπι. ο. ΤΙπποοΥ., ὃ 164 Ρ. 748, 

18 οὐδὲ σπέρµα δεῖ καταβάλλειν ἐν τῇ πόλει οὐδένα τοιούτων 

πραγμάτων οὐδ' εἰ µή πω ἂν ἐκφύοι, πο ΤΙΒΊ οπρΏί 6ΥεΙ ἴο ΒΟΥΥ 

ιο 5οθοᾶ οἳ ϱαο]ι πααίίοτς 1η ἔ]ο βἰαΐθ, οὖοη 1{ {ποτε Ὦθ πο Ῥτο- 

Ῥαδλέγ οἳ 15 ερεϊηαῖης αρ αἲ Ργεβοπί (1 βοΥη). Το ἄτεεξβ 
ΨΓΘΥΘ Α8ΥΘ οἱ {1θ ἱπιροτίαποῬ οἳ βοπΊπρ Ρτ6εη «ΥΟΡ8 {ο ο 

Ῥαχίθᾶ ἵπ ἐῑιο 5οἱΙ {οχ ἴλο Ῥαχροβθ οἱ πιβπΆχθ. Οἱ. Υαπϊρτίας, 
Φγαεάΐωπι γιδέίσιπι εᾱ. ῬΏαχροι, ΗΜ. 1 Ῥ. 19 πουῖε πε ]οτίε εοἷί 

Φγίογ ἑπιρείι οὐείὲ | πιεθεῖύι, Ἰιεγόοδα πϊπιίας Γαγγαφίπε υἶτες | 

Φαδεπίίφιε Γαῦα παροφιε αὐθωπιαί εἄασί; απᾶ αβαῖπ ετρεᾶϊ- 
επᾶια εγἰὲ θαωί οἳ θγαπιΐπα οαπιριδ | εἰ Πζίεε εἰ ἴωποο: |Πίσει 
δαΐΐοπε Γαδαγιηι | ἐπίεγίπιε». Ἀεε η. {ο ΣΥΙΙ Τ6. 

618. 1. 06. γὰρ δή] αι 47. ἔτι, Ργαείοτεα. εἰ 
µέλλει--ἔσεσθαι] χιπ 4. 606. ὕλης καθαράν, Ῥιίαπι α 
εἶῖνα, “οἷειτ οἳ απάριρτοπίμ’. ΟΙ. ἨΗοι. 1ν 4, 6 τών µιαι- 

φόνων καθαράν, Ἠετοᾶ. Ἡ 198 γλώσσα καθαρὴ τῶν σημηΐων: 

ᾱ. ξ 180. 607. ὁπτὴν...πρὸς τὸν ἥλιον, 'Ῥαχεᾶ α τηπσ]ι 
5 Ῥοββϊρ]ο ἵπ {πο απ’. Ῥ]αΜ. θπαεεῦ. ϱτ. 91 Ρ. 208 Ὦ οὐ πρὸς 

πῦρ ἀλλὰ πρὸς ἥλιον ὁπτῶσι τὰ κρέα, Ὠϊοᾶ. Ρίο. Ἠ1δῦ. τή ο. 21 
κοιμῶνται µετέωροι τοῖς κύτεσι π ρὸς τὸν ἤλιον, Ἠετοᾶ. 1 200, 

π 99, 4 ταῦτα (τὰ κρίνεα) αὐαίνουσι πρὸς ἥλιον, Απβ6,. Ύδβρ. 
804 ἐστῶσα πρὸς τὸν ἤλιον. ΠΠ {ιο πηο]θ Ῥ855αρο οξ. Υ11ρ. 
ἄεοιᾳ. αι 969 ]ίς απἰπιαᾶυετεί (1.6. ΄ πο απαΗίγ οἳ {πο ϱοϊ] Ἰ) 
ἴδγγαπι Ππιι]έο απἱε Πιεπιεπίο εσοοφιεγε εἰ πιαςΊιο8 δογοδἰῦιιβ οοπ- 

εἰἶᾶεγε πιοπεῖε, απἱο κιιρἰπαία» αφι]οπέ οδίεπάετο ϱεῦαδ, απᾶ {ια 

Ῥτοσθρέ βίγεη {π «θοτᾳ.Ι 0ὔ οἰεύαεφια ἰασεπῖί ριζυετιζεπία 

σοφιιαῖ πιαξιγίς φο]ῦιδ αεδἰαδ. ϐ9. πάνυ γε] τ 47. 
οὕτως---ἔχειν] οὕτως 1ο πολύ, πάνυ, μᾶλλον απᾶ οἴ]ετ αἆγετρβ 
15 {γααπεπ{Ιγ εεραταἰθᾶ ἔτοπα ἔπο ποτᾶ πΏ]ο] 15 ᾳπ8ΠΒ6Β, 590 

η, {ο Ἠ[ίον. ]. Τ απᾶ οἳ, ΒορΏ. ΡΠΙ1. 104, 06. ΤἘ. 1444. 

δ14, Ἱ. τὸ. ἐν τῷ θέρει ὅτι πλειστάκις, ! 85 ο[ζεη 45 ροβεϊδ]θ 
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ἀπτῖηρ ἴπε ΒΙΠΙΠΙΘΥ ). Τδ. µεταβάλοι, !{πτΏ 0Υ0Γ’. 
Τδ. ἀν...ἐπιπολάζοι, 5Ί131ΠΙΟ ἴπι 8οἷο πιαπεγεῖ, πιοπι γαζΐσσπι ἄεπιιο 

αρεγεῖ, ’ νοπ]ᾶ 16 οἩ έἶιο ϱατ{αςθ’, «Ώο Ἱκαρί {τοτα ἑαχίπρ τουί”. 

αὐαίνοιτο, επεἰοσείµγ, 'Ὀο ἀπίεᾶ τρ’. ΤΤ. ἐν µέσῃ τῇ 
ἡμέρᾳ / αὖ πηάάαγ’, Ι8ΐο ἄτθε]ς {οΥ ἐν µέσῳ ἡμέρας. Ῥ66 πιγ 

Ὦ. Το ΟΥΤΟΡ. τν ἰν 1. 1. Τ86. κινοίη τῷ ζεύγει] 8Ώοτο 1. 66. 

δ1δ. 1.π9. εἶ δὲ ποιοῖεν] . Μ. Τ. 5 ὔ8 ποίο 9, «ἴπ ο8βθ 

ΊηθΏ τηα]κο Γα]]1ούυ Ἰαπᾶ Ὦψ ἑατπῖηρ 15 πρ ση {ιο ϱραᾶς᾽,. Το 

8685 150Ἠ σκάπτοντες 85 )( κινοῦντες τῷ ζεύγει. δ0. εἴ- 

δηλον, 56, ἐστί. καὶ τούτους, 1.6. ΄{Ἰιο5θ π]ιο πβο {μθ ϱραᾶθ 
α5 πγε]] ας ἴἶιοβθ πο αςο {πο ρ]οασ1. δίχα ποιεῖν τὴν γῆν 

καὶ τὴν ὕλην, ἔεγγαπι α Γγισεειϊ ριγβαγε (Βέαχ2), {ο βεραταίθ 
ἴπο βοϊ] απᾶ {1ο πορᾶφ’. ᾽ 85. ἐπιπολῆς, “ΟΠ {πο βατ/ασθ’. 

στρέφειν, υεγίεγε (Ἠοτ. Βαΐ. 11, 28, Υϊχᾳρ. ἄ9οτρ. 1 141), « {ο ἵπτῃ 

πρ’ Ὦ} ἀῑσσίησ ος ΡιοαρΏ1ηᾳ. ἡ ὠμὴ αὐτῆς, ρατ{1{1νο 
ᾳθη., ρατε εἴιι Τιιήεπία, «ἴλλο ρατίύ οἳ 16 πἨ]σ] Ἠα5 ποῦ Όθεπ οκ- 

Ῥοβαἆ {ο {ιο αοἰοἩ οἱ {πο βαπ). ἄᾱ. 5108, ΗΛ. 5Τοθο, 
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σοπεπιαίίοπ, ο δοογαίεθ οοπυογθαἰίοπι τοέ] 1Ιβε]οπιασ]ιβ, 

οπ ἴ]ιο αρργουεᾶ πιεί]ιοᾷς απιᾶ οοπιπιοπι 8ὲαδΟΠΦ ο) εοωίπᾳ. ΊΤ]ια 

«ιαπ οἱ εεοᾶ 8οιοπι πιιδί υατή αοζογᾶΐπῃ {ο ἔ]ια υατίοιβ 60ι- 

ἀῑίίοπς ο δοἱῖ; 8οπιο δοἱῖ, ιο]ιίο]ι ωἱῖ πιοὶ Ὀεαγ ἰοο 66υσοτο α 

γεφιϊίέίοπι ο 1ΐδ βἰγεπρί], ιοϊῖ ὂε ἐπιργουεᾶ ὃὴ Ρ]οιιφ]ίπᾳ ἰ]ια 

Ἠγδί ϱ4Υ6επι ογορ Ίἴπίο {ΐ, ἴο 8εγυθ αδ πιαπιγαε: { ἴ]ο Ἰαπᾶ ὂε 

αἰζοιυεᾶ ἰο 4ο οπ γἱρεπίῖπα Ἱιοαυὴ οΥΟΡ8, {ὲ ωἱῖ 8οοπ ὃε ἵπι- 

Φουετίβ]ιεᾶ. Ἠοι {ο οοιηιεγαοί ἐ]ιε ε[]εοίς ο Ίιεαυγ τοἰπίεγ γαίπα. 

81. Ἱ.1. ὁρᾷς ὧς] νι 40. 2. ἀμφοτέροις ἡμῖν 
ταὐτὰ δοκεῖ, 'Ίπ6 ατα ὈοίὮ οἳ ἐπο 6αΠ1θ ορ]πῖοη . 8. δοκεῖ 

γὰρ οὖν, ’Υ68, Ιπᾷθεᾶ, πο 81ο ΟΕ 1ο β8Π1θ ορίηοη ”, πο «τος, 1έ 

ΒΘ66Ι16 5ο’. Ο8, Ο5τ. 1 ϐ, 23 λέγεις σὺ---; Λέγω γὰρ οὗ», Ἰδ. 

6 26, ν ὅ, 160, Μεπι. 1Ι1 ὃ, 2 καὶ ἔστι Ύε καλὀν.--"Ἠστι γὰρ οὖν, 
ἔφη, 1ν 6, 14. ΤΠο οὖν Ίαβ ατοβἰτίοίίνο, ποῖ α οοπβεσπ{ῖγο 

{οχοθ, 4. μὲν- μέντοι] κ 49, αν 60. ἄλλο τι γιγνώ- 
σκεις, πιπι αἰἴιιά φιιὶά εἰαίἰμίεᾷ 'Ίαγε γοι απγ οίμετ ορίπίοη 
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π 94, τς 109, πις 609, Τ4, Ογτ. 1 1, 8 ὅτε ταῦτα ἐνεθυμούμεθα, 
οὕτως ἐγιγνώσκοµεν περὶ αὐτών, ΑπαῦὈ. πι ὄ, 8 περὶ μὲν δὴ 
τῶν θεῶν τε καὶ τῶν ὅρκων οὕτω γιγνώσκω. δ. τὴν 

ὥραν σπείρειν] Βίασ”, απάρτείαπᾶἶπρ εἶναι ταύτην, 8ηΡ]αἴθ8 
Μεπιριιβ φιιο δεπιϊπαπάωπι εδὶ, φιιο δεπιϊπατίὶ οοπιπιοᾷθ Ροϊΐεδέ, 886 

Ίιος, 'ἴλαῦ ἴλο Ῥτορος 61ππο {ος βοπίηρ 15 {λμαῦ πΠΙο] οἰο, Ῥαὗ 
1 ΕΠοτ]ᾶ Ῥτοίαχ {ο πια]θ σπείρειν ἀορεπᾶ προπ γιγνώσκεις, 'ἴλαί 

νθ παπδύ βοἵΥ αἲ ἐμθ βΘΒΞΟΠ εἶς,᾽, 8ο ἴιαῦ {πο οοηβἰταςοδίοη 15 {πο 

Β4ΊΠΘ 48 1η Ἱ, 19, απἆ 1. 69, το. ϐ. πάντες οἱ πρόσθεν 

ἄνθρωποι, 5ο. ὄντες, ΟΠΙΠ6Β φιῖ οἶΐπι υἱαργιπιῖ, οΠΊΙ65 διιρεγίογιπι 

αεἰαἑιπι Ἰιοπιῖπες. ἡς πεῖραν λαβόντες, οιιαπι επρεγεῖ, 
ἑα[ίοτ πια]άηρ {τῖα] οἳ πΏΙο ”. δ. κρατίστην εἶναι, Εο. 
αὐτήν. ͵ - 

ΟΕ, ῬοψεοἨ οἩ Ἐν. ἈΤαᾶ. 1.754: ταθοὶ οαπι γοτΏα ἆπο, 4ἴνοιδοβ 6.815 

τοροη{ῖῃ, αᾱ Ιάοπι ΠΟΠΙΘΠ 4θ(ταοθ τεί(θΓΑΠΤΙΣΥ, πθ ἨΟΠΙΘΗ Ῥγορτίαπι ααζ 

ὮΤΟΠΟΠΙΘΗ πηίπΒ 5ααγ1όον τορθία{ας, ἵπ ἀὐτογί5 τασΙπ]πθ 56Πηθ] Ῥοπιαπ6, 

αἱθθτο οπαϊβ5ο. ΑπΙΡΠΙΠΕΒ Αἰλοπαεί ΥΙΙΙ Ρ. 989 Α ὃν ἦν ἴδῃ, τὰς χεῖρας 

οὐκ ἀφέξεται, ΑτὶδίορΙ. Ῥο]]αοίς ντ 108 (45. ἴπο, 695, θᾶ. Κοσῖι) πλὴν εἴ τις 

πρίαιτο δεόµενος βασκάνιον ἐπικάμινον ἀνδρὸς χαλκέως, ἨῬΙΑίοΟ ΒΥΠΙΡΟΒ. 

Ρ. 174 Ἡ οἳ (1ἱ0ἢ μὲν γὰρ εὐθὺς παῖδά τινα τῶν ἔνδοθεν ἀἁπαντήσαντα ἄγειν. 

18 ο.π8θ οἳ ἴπθ Ῥτοποιῃ 18 αβια]]γ ἀθίθγπιίπαᾶ Ὦγ ο ρατ[οϊρ]θ. 86ο 

Βία]/ρααπι οἩ Ῥ]αῦ. 9ΥΡ. Ρ. 495 Β, Τι0Ἠ68 Ῥ. 1857 Α, ἄθ Ίερς. ΤΙΙ Ρ. 689Α, 

Ῥμαθᾶτ. ρ. 2400. 

56 62. Ἱ.δ. ἐπειδὰν-- ἔλθῃ] αν 1, χτι 14. 9. πού, 
ορίποτ, πῖ Γαΐον, "1 Ῥτεβαπιθ’, Ἠϊετ. 1 197, καὶ σύ που οἶσθα, 
Μοαπι. τα ὃ, 9: ὅ, 155 1ν 2, 91. πρὸς τὸν θεὸν ἀποβλέπουσιν 
κτλ., ΄ ]οοῖς απχϊοπδεΙγ {ο {19 ροᾷ {οτ πο πιο πε θ νγ]] βοπᾶ 
χθῖη προ {πο δατίΏ απιᾶ Ίεατθ {λοπα 1χθθ {ο ΒΟΥ᾽. ἀποβλέπειν 
πρός ΟΥ εἴςετινα υ. τιῖβ “1ο ]οο]ς απαγ ἔτοπα οἴλοι οῬ]θοίβ αὖ οΏθ 

ρατ]σπ]αχ ῬεΓβοη ος οῬ]εοί”, ΄{ο Ἰοο]ς απιχἰοπβΙγ, ης {α]]γ, {ο. 
Ο1. τι ὄτ, Ας, ΑοΠ. 92 ἀποβλέπων εἰς τὸν ἀγρόν, Ῥ]α0. Ῥπααᾶν. 

Ρ. 359 Ὦ πάντα ἀποβλέπων ἐς τὸν ἐραστήν (οἱ. ἀποθαρρεῖν Χγι 
28). Βο Απὶ6ῦ. Έαο, θ9ὔ ἔβλεπεν πρὸς τοὺς λέγοντας, ΒοΡΗ. 
Απῑα. 629, Αἴαο,. 400, Έχ, ΤΡΗ. Τααχ. 1006 ὦ φίλταται γυναῖκες, 
εἰς ὑμᾶς βλέπω, Ἡοβὶοᾶ ΟΡΡ. 4Τὔ οὐ δὲ πρὸς ὄἄλλους αὐ- 
Ὑασέαι, Ρο. ών. οδρίοπ ἂϊ 9... αδίοπρ βρέξας 
τὴν γῆν, ἴεγγα ἑττίρβαία, ρίαυία ἴἔεγγας πιπι ἐν βρέχει 8 
βοπθίίτηθθ Ἱβεᾶ Ιπιρογβοπα]]γ {οχ ὕει, Ιδ σθὶιν ο”. ϱ Βοίπ 1ὸβ- 

πόρθββαϊτθ 6η ἀτὸςθ”, βαὖ5 ἄαἱἲ, ΄ οἳ Ία {θττο 8 όΐό Ὀτθ]όο ραν 
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165 ᾳταπᾶος οἨα]οιτς ἆο 1όέό; απ Ἰΐοι ᾳπθ οἶιο ποτβ, ἀὸδ αα᾽οη 
8 τεοιθῖ]]1, οἩ Ιαῦοιτο οὗ 1οη βὐπῃο”. ἀφήσει αὐτούς, εἰς 
οπσεδδιγιι φἱέ, « ν]] 11ου (παπα), Οἱ. Ῥ]αῖ, ἆο τορ. νπ ῥ. 690 
ἵνα ἀφίῃ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, Υ Ρ. 40118 ἀφήσο- 
µεν-- αὐτοὺς συγγίγνεσθαι ᾗ ἂν ἐθέλωσω. 11, σπείρειν, 

{ο Ῥεορίη ϱοπῃσ”, 

Αοσοτάϊης {ο {τρ (. τ 216) αρτῖπᾳ 18 {ιο {πιο {ου βονΊπς Ώθαπβ, 

Ίποεπθ απᾶ πι]]]οῦ, ἐθ οπᾶ οἳ Οοΐοῦογ {ου νείσ]ος, άπογ-Όοαπβ απᾶ 

16Η/115, Ὀια6 νπθαῦ απᾶ ϱρο]6 εποι]ά Ὃο 6ονΏ Ἰαίογ, α{ίον {1ο παἰάά]ο οἱ 

Ἀονθιηρεγ. Ἠο αφ εμέ απίο οοσαΦιπι Μαίαθ 606ρεγο; φεᾷ ἐῑ]οφ 

ωβρεσίαία 8εᾷεδ υαπέε ἀεζικίέ αγ’, 1.6. “ΙΔΠΥ πο ἀοιὈξ ἄο Ῥορῖπ. 

ὑλαῖχ 5οπ/ῖηρᾳ Ῥε[οτο {πθ 5εἰθίηᾳ οἳ {1ο Ῥ]εϊαᾶςς (Νοναπιρογ 11), ας ναί 
Ἠ88 Ῥθει {ο οοΏδεαποησθΘ {πΠθ οχορ {που Ἰοοκοᾷ Γογυγαγᾶ {ο Ἠας ἆο- 
εοϊνθᾷ {Πεν Ίορος π{]ι 1418 [α]ςα οαγς’. Οο]απι]]ς αγ8 (χτ9, 80): ἑνοίιιβ 
εδ αρτίοο]αγαπα Ῥτονοχβίαπα ππαζιχαπα Φα{ἴοηθπι 8π6ρθ ἀθοίρογο 8016Υ6, 
8ετατη ἨπΠΙ(Κπη απἶη πηα]α αἱδ. που 1 απ Ῥηα]ί] 4ἄασο “Τί 18 
Ῥεΐζευ {ο 5οὖγ οα{ οἵ {επηρου ἔἸατ οι6 οἳ βθΗ8οΠ’. ῬΙΠ, Ναΐ, Ἠίἰδέ, πντττ 
ο, 25 δ 60 βεπιοπ61Όαβ Θπιρογα Ῥ]αγίαιθ Ῥγασθατηιπό οὗ αὖ πτ ἀῑο 
ααζυπηηα]]ς αεααἰποςίί ἔγαρθς βογαη{, πἀγοπίθη{ίο οοποΠ8θ θχογέα, οοη/- 
ηαῖς ἀἱεῦις οθγ{ο Ῥγορο ΙπΙΏΕΊΙΙΠΙ Ῥγοπηίβεο: ΧᾶΘΠΟΡΊΟΠ, ΠΟΠ απίθ( πα 
4ευ5 εἱρπαπῃ 4εάθχς.  Ἠοο Οἴοετο Νογαπιρχίς Ίπιργο Ποχί ἱωέογργθίβέιι 
ο5, οππι 8ἱ5 γθγα ταῦῖο ποἩ Ῥγίαβ 5ογοπᾶἶ 6141 {ο]ία οοορογ/πὀ ἀθοίάσγο. 
Ἠοο 1ρ5ο γεγρΙ]ίαγαπα ο0σ8δα Ποσί ραίαπό α]ία αἱ α. ᾱ. 111 14. ΝονθπηὈγίς...: 
πεᾶ ἴ]ο ΙπᾶᾷοοΙ]ῖβ οπε] αρτίοο]α Ἠου βἱσηαπα Ἠαῦθαί 1Ππίθγ ΒΙ1Ο08 γερτῖβ, 

ἨάπΙππΙ(ἁθ ΒΗΑΤΗ βἀβρίοἴθΏΒ, ου {ο]ΐα ἀθοίάσηί, νἰάετῖς ἀθοϊᾶια. Βὶς 

Παᾶ]ορίταν αηηϊ (θπιρογίθ5, αὈἱ θαγάΐς, α1ΙΌἱ πηαζατίας: Ἱέα οπΊπι θοηξίασ 

τῇ οπε]ῖ Ιοοίᾳαθ αἀ Ποῖξ παίατα, Ιάᾳ11θ 1π Ἠβο ταδίοπθ Ῥγασοθ]]οξ, αποά 6α- 

ἀεπι εί ἵπ πηππᾶο ραβ]]οα ο5ύ οὐ απ]οπίᾳιθ Ίοσο ρθσυ]]αχῖς. «Τη Ῥπίέαίη”, 

8αὖ5 Λάαπι ΤίοΚΦΟΗ, 1Γιβύαπᾶντγ ο έἔἶιε Απιοϊεπίς, Ὑο]. 1Ι Ῥ. 1 Π., «νο Ἠανθ 

{ητθῬ 5ΞΘΔΞΟΠ8 Ο{ ΒΟΨΊΗΡ, αίαπ]η, βΡΤΙΠΡ απά ΦΙΠΊΠΠΘΥ, Ἴθ 8οΥ/ π]οπέ 

Ἀπᾶ τγο ἵη απθαπηΠ; Ο8{8, Ῥεβδθ απᾶ Ώ6βΠΒ, θαχ]Υ {π βρτίηᾳ; απᾶ Ὀατ]ου 

θαΤΙΨ Ίπ ΒΙΠΩΠΙΘΓ. ΑΠΙΟΠΕ ἴ]θ Ἐοπιαήςδ {Πογο πγαβ απ ααίπηηπα] απᾶ 
8 γεχπα] 5δοεᾶ-Εἰπια. 16 {οΓΠΙ6Υ οοπθπαθᾶ {γοπα {πο απέαπιπα] οᾳπίπος {ο 

ἐλο γ]π{ογ-ο]κέίσο. 19 Ἰαΐΐου οἳ ἐχ]πηθδίτίαπ 5εο-ἴπηῬ γνα5 οΠ]Υ τι8οᾶ 

1Π Ἰαπᾷ αιδὲ δεπιεπέεηι πιαέιγαπι}ασ6γε ΟΠ ρο85ΐ8 6ἑ οιζτις ογαβδίέιαο κἰέ 

/εδέέδἱ1ΐ9, Ῥ]]π. Ναὖ. Ἡ. πντττ ϱ,17 946: Ἰοσί ργαερε]έᾷἱ8 αο πέυοδίς, αιδὲ 

αθδίαδ εδύ Γηιηνίάζα εἶ φἶπε «αρογίδως, Οοἶππα. 11 0.9. ΤΠΕΥ Ἡετο γευΥ 

οσαοί ἵη ἀείογηιϊπ]πρ {6 8688ΟΗ8 οἱ βοπΊης ποοοτᾶίηρ {ο ἐ]ο αἰζπαδίοη οἳ 

{πο Ἰαπᾶ; Οµΐο 8αγ5 ο. ΧΣΣΧΙΥ αδἱ φιίδφιε Ίοσις }Υἐφίζἱδαίπιδ αφιιοδίβ- 

Φίπιδηιο ον) ϱγΊπνπν δεγίέο. πι οαχἰάἰδδίπιὶς Ἰοοἱδ 8ΕπιΕΛίΕΊι 

Φοδέγεπι: δν Μι μιοι ; Οο]. πι 2, 80 ὧν ἑοέιπι ῥγαεοϊρίηιιις, αἱ φιεῖθ- 

οιεπαέα. Ὁν Τη σς ογ{, ἐς ϱΥἐπει8 ο0πΒ6Υαξω1”; αιέ φιεέδᾳιιο σαζέαιμς, 
που αἃ ο α Το Ἠανθ Ῥθοπ {1ο Ῥγασ[ίορ υηΜ] 61ο Έοπιαπβ {ο 
ἀεἶαγ Ίος 9ο. ὸ «Αν {ο θοψίπς οἳ ἐ]ιο ἆτγ Ἰηχιᾶς, οχροσίίπᾳ ταίη, Ὀπί, 1 

α 
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έἶιθ χαῖπ π.5 Ίοπᾳ ἵπ οοπηῖπᾳ, {ο 5οπ’ {ποπι, ποια] ἄ9γ, οχροσίίηᾳ 1Παῦ 

119 ἀτοιρ]λέ απά Ἰθαέ πγου]ά ποῦ οοπ6ίπαθ 85ο Ίοηρ 45 {ο ταχύ 619 5εεᾷ”. 

19. ἐγνώκασι δή γε...καὶ τὸ µἠ...σπείρειν κτλ., '765 οἳ οοπτεθ 
Α]] πιοη Ἠβτθ πιαᾶς Ἱρ ἐλεῖχ πιϊηᾶς (αΌοαῦ ἐπί απά) αἱδο ἐπαί 

«4116Υ τηαδέ ποῦ βοΥ’, Ἡ {λοΥ οαπ αγοῖᾶ 1ΐ, {η  Ῥατολοῦ βοΙ]”. 

. δή]. {ο Ἠ]ετ.]. 215. 18. ξηρᾷ, 5ο. ΥΊ, ἔπ εγτα ηνία ἀείζ- 
ἑωία, Χιχ 96. ἑκόντες εἶναι] (. 6 2608 Νοία, Ἠίαχ, 1. 686, 

14. δῆλον ὅτι, ’ουσίοπβΙγ’, χι 26. πολλαῖς ζημίαις 

παλαίσαντες, ΄ Ῥεοβπβθ ἔευ Ἰαά ῬτενϊοπεΙγ ἨθατΥ 109565 {ο 

βἰταρρ]ο νηἩ, ἔοβο οἱ ἔλθπι Ἡ]ιο βοπεᾷ Ῥείοτο {πα γ/6τθ 

Ῥιάᾶεπ Ὦγ ἴλο ροᾷ {ο ΟΠ’. 

ΟΙ. Ἠοεῖοᾶ ΟΡΡ. 411 αἰεὶ δ᾽ ἀμβολιεργὸς ἀνὴρ ἄτῃσι παλαίει, Εϊπᾶ. 
Ἅοπη. ΥΙΠΙ 47 Αἴας φόνῳ πάλαισεν, ΕΙ. Ἠ188. 609 κακῷ δὲ µερμέρῳ πα- 
λαίοµεν, Ῥο]γῦὈ. ΤΙ ὔθ, 6 τηλικαύταις παλαῖσαι συμφοραῖς, Υ ὔθ, 3 µέχρις 

ἂν οὗ τοῖς ὁμοίοις τἀδελφῴ παλαίῃ συµπτώµασιν.. 

15. οἱ- -σπείραντες] ἵη ρατ{1{1νο βαρροξίοη {ο πάντες, 1 125, 
χι 48, Ογτ. υπ ὄ, 28, . δ 1957 Νοίο 2. πρὶν κελευσθήναι 
βο, σπείρειν. “κελεύειν Ῥοι οτασα]ατα ἄεας ἀἰσιίας, Ἠα]]. τη 
1 8 τὸν θεὸν τοῦτο κελεύειν Φυλάξασθαι, εἴ Ῥετ θχία υπ 

1 90 οἰόμεθα Ὑὰρ ἔτι σὲ μᾶλλον ἡμῶν τοὺς θεοὺς ταῦτα πράττειν 

κελεύειν᾿ (Ώγεϊιεπθας]ι). 

68. Ἰ. 10. ταῦτα µέν] αντ 27, 49. ταῦτα ὁμογνωμο- 
νοῦμεν] χτι 27 η. 18. οὕτω, ΄ αρα οὗ πιπ]ίογατα ἆβπαπο 
(εἴςκε). γίγνεται ὁμονοεῖν, 80. πάντας ἀνθρώπους, 1διί 
υεπὲὲ τι πι ἐς ἐπίεγ πιο οοπθεπἑίαπειι ΟΠΙ168, «16 Ώαρρεης ἐλαί 

νο 419 α]] οἳ οπθ πη]πᾶ αροταῦ {μεπα). ΟΜ, ΟΥτ. τ 2, 19 εὔχονται 
πᾶσι θεοῖς γενέσθαι ποτὲ ἐπιδείξασθαι, 1.86. οοπἑἴπᾳετε αἲϊ- 

«ιαπᾶο τι δε οδεπᾶαπῖ, 'ἴαί π6γ τιαγ Ίανο α οἨππσς οἳ 
"Ελοπίηᾳ’, στ ὃ, 11 λαβεῖν µοι Ὑένοιτο αὐτόν, Απαῦ. τ 9, 18. 

19, οἷον, ' {ος οχαπηρ]ο”, 1 88, τς δ1, χσ 94. ἅμα πᾶσιν, 

οπιπίπο οπιπέδι». βέλτιον] 6εο Ἰπάες 6. τ.. 20. 
'ἡμάτια] {ο ἱμάτιον (Ῥαϊίιωπι) Ὑτα5 ο Ῥχϊποῖρα] ατοῖο οἳ 
| πο ἄτεε]ς οπΐετ ἄτεξς, α5 {πο ίοφα παβ ἔλαῖ οἳ {πο Ἠοπιαπβ. Τί 

οοηβῖς{εᾶ οἳ α Ίαχσθ βᾳπατο ος οὔ]οπᾳ Ῥ]απ]εί, {α5ίεποᾶ οἩ {ο 

| αποπυ]άος ὮΥ α Ώτοοσ], απᾶᾷ πγοτΏ πβιιβ]]γ οτοχ {πο ἐππῖο, 1ὲ πας 

εα]]θᾷ ἐπίβλημα, ἀναβολή, περιβόλαιον (περίβλημα) αοοοτᾶῖηρ {ο 
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Όλο ἀῑβοτεπῦ πηοᾶςς 1η ψΏ]οῖι 16 ννας Ῥιέ οπ. 6ο Ἠϊο]ια Οοπιρ. 

το ἐ]ιε ία. ϱ. 409. ἡν δύνωνται, “Β]οι]ᾶ {που Ἠαγο {]ιθ 
188’, . 5 2260, 4. 

54. Ἱ. 22. ἐν τῷδε διαφέρονται...πότερον κτλ., ἐπ Ίιαυ το 
ἀἰφείάεπε, τιέγωπι εἴο., « ἴπαγ ατο ἀῑνιᾶςᾶ ἵπ ορϊπίοη οοποθγηῖηα 

βοπΊηςσ οἩ {Πῖς Ροϊηί, ΠΑΠΙΘΙΥ, Ψλείπετ {ο οαχ]γ ος τηίᾷ- 
ΒΘΒΒΟΠ ος Ιαΐο5ύ 15 {ιο Ῥε5ύ 0. ἤδη] ϱοο π. {ο Ἠίοτ. Ἱ. 909. 
34. κράτιστος, Ρο. ἐστίν. ὀψιμώτατος] απ Ἰοπῖο απᾶ 
Ῥοείϊσα] ποτᾶ. 

“Βοί] ὄψιμος απᾶ πρώιµος) βαὖς Μν Ἐαἰ]ιογ[ογᾶ, ΛΓ. Ῥ]νγ. Ρ. 194 "ποῦ 

σπ]ψ αβογᾶ απ αἀπιίταρ]ο Π]αςέγαθίοη οἱ {ἐπθ Ιποοπβϊθέθπογ οἳ Χδεπορ]μοπ8 

ἀΙσίίοἨ, 88 ὀψιαίτατοι Ο0ΟΙΙΥ8 ἵπ Ἠσε]]. Υ 4, ὃ απᾶ πρῳαίτατα ἵπ ΟΥτ. ΥΙΙΙ 8, 9, 

Ῥαῦ τηαψ ὙΥε]] Ὦθ τορατά ο α5 αποί]Ἰθγ Ῥγοοῦ οἱ {πο Ῥοβίδίοη, {ἐ]αῦ υ](]ι απ 

ΑΟ Ῥαφῖς Ἠ]5 ἀἰοίίοη 18 τοα]]γ α, οοπαιροβί{θ 9Π6, Ὠοίης πιοᾶ]βεᾶ, Ῥού]ι Ίπ. 

νοσαβα]ατγ απᾶ αγηίΐαχ. Ὦγ {πο οίποαν ἀῑα]θοίβ οἳ Ἐπτορεαπ απά Αδίηζο 

Ἠε]]ας). Τ]9 «νο πνοχᾶβ ατθ {οαπᾶ {οσθίῃοχ 1π {ιο Ἐρίκί]ο οἳ Παπιος ν 

ἰδοὺ ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίµιον καρπὺν τῆς γῆς, μακροθυμῶν ἐπ᾽ αὐτῷ ἕως 

λάβῃ πρόϊμον καὶ ὄψιμον, 1.9. 'ἴπθ εαχ]γ (ἴπ Οοἑ., Νου. απᾶ Ώεο.) απᾶ {1ο 

Ἰαΐΐου (ΜατοἩ, Αρτί]) ταί’. 

36. οὐ τεταγµένως τὸ ἔτος ἆγει, ΊιΟπ. ογᾶϊΐπο εοεπι εἰ οοπβἰαπεἰ 
αππιπι πιοάσεγαίιιγ (ζα πὀ 5οπηρου ἑαπίπατη ππα, ᾳπαθᾶατη αποἰατηπ 

ΡΑΥΒ ορροτίαπα βἰῦ βογεηᾶο, Ἀγείίεπθασ]), ' ἄοοβ ποῦ τορα]αίθ 

{μο γθαχ αοοοτᾶῖηρ {ο Πχεᾶ τα]ος ”, 1.9, ἄοθβ πο αἱνγαγς ρῖνο π5 

119 ΒαΠΠο Κἰπᾶ οἱ νγθαίἩον οηθ Υθ6αΥ 88 αποίἩεγ, 

Ἔουχ Πῖ πιραπῖης οἳ ἄγειν οῇ. Ῥ]6. ἆθ Ίθας. Χ Ρ. 800 Ἐ ἄγει... ψυχὴ 

πάντα τὰ κατ᾽ οὐρανὺν καὶ γῆν καὶ θάλατταν ταῖς αὑτῆς κινήσεσιν, Ῥ. 898 Ἡ 

ἥλιον εἴπερ ἆγει ψυχή, Ῥ]αεᾶ. ϱ. 94 Ἐ οἵας ἆγειν τε ταῦτα (80. τὰ τοῦ σώ- 

µατος παθήματα) καὶ δεσπόξειν, ΟΥΙ{]88 Ῥ. 109 6 οὕτως ἄγοντες τὸ θνητὸν 

ἅπαν ἐκυβέρνων, Χεῃ. ΑΠΟ. ΥΙ 8, 18 ὁ θεὺς ἴσως ἄγει οὕτως ὃς τοὺς µεγαλη- - 

γορήσαντας---ταπεινώσαι βούλεται, Ἠε]]. ΥΙ 4, ὃ ἤδη τὸ δαιµόνιον ἦγεν, 11 4, 
19 ὥσπερ ὑπὺ μοίρας τινος ἀγόμενος. 

260. τὸ μὲν τῷ πρωίμφ κάλλιστα, 5ο. ἄγει. Ἀολμποαϊᾶοτ 6 
τ]σΏ{]γ οεηβιτοᾶ Ὦγ Ἠαίεὶς {ος βαρρ]γίηςσ «ἔχον τοὶ αἰπιῖ]θ 

αμαποᾷ) ψΙίἩ κάλλιστα, !ἶπ ἴμο πιοβύ {ανοιταῦἰθ ΠΙΒΏΠΘΥ”. 

6δ. Ἱ. 285. πότερον---ἦ.] τα 84, χτ 18. κρεῖττον, έν, 
Ροϊΐμς, κκ 4ὔ. 99. ἑνὶ τούτων τῶν σπόρων χρῆσθαι 
ἐκλεξάμενον, ΄ἴο πηΏκο οποῖοθ ο απᾶ Ἰθορ {ο οπθ οἳ ἴθβο 
βεεΔ-Ηπηθβ’, 80. ἐάν τε--ἐάν τε, εἶυε---εἶυε, χι 96. | 
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η 81. ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ πρωιµωτάτου] πι 50, 60. 99. 
σπείρειν, ΄ ἴο ρο ΟἨ βοπ!πρ’. 

86. Ἰ. 84. παντὸς µετέχειν τοῦ σπόρου, 16. {ο 5Ίατα ἵπ 

νο οπ{ῖτο Ῥοχῖοᾶ {ος βοπΊηᾳ”, 1.0. {ο ΒΟΥ ἃ Ῥοχῆοι αἲ 8Ο 

-ν. 

Ῥοτίοά. ᾖΖεαπο «οπιρατος Ῥιάγτηας ἵηπ θοροΠ, 1 14, 8 τινές, 

ὥσπερ ἀσφαλέστερον διανοούμενοι, οὐ πάντα τὸν σπόρο» πρώϊμον 
ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ δεύτερον καὶ τρίτον καὶ τέταρτον καιρὸν διαι- 

ροῦσι, τὸ ἄδηλον τοῦ μέλλοντος φυλαττόμενοι, 1.6. “80116, 8 

{ποαρ] {νου οοπβϊἀεγθᾶ 1ΐ α 5αΐ6τ παεί]οᾶ, ἆο ποῦ 5οἵ αἲ] ἐῑιαῖτ 
ϱοθᾶ οαχ]γ, Ῥαῦ τα] α ἀῑνΙδίοη Ιπίο 5οσοπᾶ, ἐλϊτᾶ απᾶ {οατίἩ 

ΒΟΝΙΩΡΡ, {ο σαατᾶ ασαἴηςῦ ἴπο αποοτίαϊπίγ οἳ ἴ]ο {αίπτο’: απᾶ, 
αποίἰαᾶ Ὦγ 0---Ἡ, Ἐεσ]ες. χτ 6: «ἴπ πο πιοχηῖηρ ἔλοα αἰα]έ βον; 
{γ ποεᾷ, απᾶ ἵη {1ο ογεηῖηπςσ νψη(]η]λοἱά ποῦ ἴ]πγ Παπᾶ; {οτ ἔποια 
Ἰσπιογγοβῦ ποῦ πλείλετ ε]α]] Ῥτοξβροχ ου πΠείπεχ {Ἠεγ Ῥοἱ]μ ελα]! 
Ῥο θα] ροοᾶ ). 96. ἀεί, ΄εαο]ι Υ6ατ”. ἁρκοῦντα σῖτον 
λαμβάνειν, {άοπεαπι Πιεδδεπι Ῥετγοίρετε, 'ἴο ϱεῦ α »π{Ποῖεπί οτορ οἳ 
οοτη”, ν 16, αυτ 48. 86. ποτὲ μὲν- ποτὲ δέ, αἴϊφιαπαο---- 
αἰἰφιαπᾶο, πιοᾷο---πιοᾶο, “1π 93Π6 7εαΙ---- η αποίηεν γεαγ”. 

μηδ᾽ ἱκανόν, “πού 6τεη εαβ]οιεπῇ’. 98. καὶ τοῦτο, 
εἴπ μ]ς ροῖηῦ αἱ5ο”, οἳ. αΌοτο 1. 16. 89. ὅ µανθάνων] α. 
5216,2. καὶ ταῦτα, ΄ απᾶ {λαῖ {οο”, χι 15. 40. πρόσθεν 

ἐμοῦ, ΄ Ῥε[οτο πηθ), Ο5χ. τῃ ὄ, 45 πρὀσθεν ἡμέρας. τὴν 

γνώµην ἀποφαινόμενος] 11 95, χυτ 84. 

ςΤ. Ἱ. 41. τί γάρ:] α τε] παγ οἳ ραβρῖης {ο α που Ροϊηέ 

{οτ οοπηβἰἀετα{ῖοη, ' π]αξ ἄο γοα β87 {ο ἐς) Οἱ, Μεπι.πθ, 

2 ναι Κάλποτ)5 ποῖο, Ώεταχ. ἄε ρατίὲ. Ρ. ὅ9. 45. ποικίλη] 
χτ 8. 45. πάντως, ! ὮΥ αἲ] πιθαπβ). 44. μὲν γάρ] 
Βο6ρ Ἡ. {ο Ἠ[ογ, ο. 8, 9. 4ὔ. πού] Ἱ. 9. 460. καὶ γὰρ 
ἑώρακα, ΡΟ. τὸ σπέρµα ῥιπτόμενο», (768, ἔοτ 1 Ἠατθ αοἰπα]]γ 
β6εΠ 1 ἆοπο”. 47. δέ γε] τ 47. ὁμαλῶς, αεφιαἰίέετ, 
5 ΘΥΕΠΙΥ ᾽. 

«1ο ππαῖπ Ῥογ{ροβῖοη οἱ βογγῖπα ἶ9 {ο ἀἴδρογςο {1ο βορᾶς θα 18117: απᾶ 

ἐλαῦ 15 {ο τεβδοηπ πἩγ ἀτ]]εά οοτΏ 19 Ῥγο[οταὈ]θ {οΥ 5οθᾶ, 5ἴπορ ἴπο 

Ρ]αΠ{8 υγ] Ἠαγθ επ]ογεᾶ πηοτθ 8ρα0Θ, αἲγ απᾶ 5αηβἩίηθ, απά {1πθ ρταῖπ 

νγ] Ὦο Ίαγμοτ, Ἠοα]{Ἠ]6χ απᾶ βἰτοΏβογ...... ΕἘτοφᾶ ἴτοπα ἀτ]ι]]οᾶ ππεαῦ νῖ]] 

Ῥο Ῥεύίεγ-ἰα5ίεά {λη ἔτοπα Ὑνηθαῦ Ίηεη ταἰφεᾶ Ὦγ ταπάσπι βονίηρ”. 
Ἡ. ἨαΈΤΕ, Ἠδεαγς οη Ηιεαπᾶγη, Ρ. 210, ο. 2. 
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49. ἤδη] νιπ 190. 60, . τοῖς κιθαρισταῖς] 5ο π. {ο νι Τ8. 
61. ὑπηρετεῖν τῇ γνώµῃ, 'ἴο ἆο {πο παἰπᾷ”ς ιά ᾷἱπρ’. 

886. Ἱ. 62. πάνυ μὲν οὖν] α 6ΟΠΊΠΙΟΠ {οτπι οἳ αββοηί, 1 47. 

ἡ γη, ἡ μὲν--ἡ δέ] ρατ{1{1νο αρροβἰίοι, 4ὖοτο ]. 15. 6δ. 
λεπτοτέρα, {επιίογ, πιαστίον, "ἠλίππςγ”, «ροοχας’, «Ἠρ]{ογ”. 

Οἱ. Τμπο, 1 2, ὅ τὴν ᾿Αττικὴν λεπτόγεων οὖσαν. παχντέρα, 

ΦίπφιίοΥ, ογαδδίου, «πΙςοπον), «{αἱΐοτ ”. 64. ἂρά γε] 1 ὃ η. 
ὅδ. ὅπερ, 'Ιπβί {1ο βαπ]θ ας’. Βο]ληεϊάςτ οοπιρατος Τπεοριχαδίας 

Ἠ]δί. Ἐ]απῦ, ΥΠ ϐ πλεῖον γὰρ ἡ πίειρα καὶ ἀγαθὴ δύναται φέρει 
τῆς ὑφάμμου καὶ λεπτῆς. ὤδ.. ποτέρᾳ ἂν πλεῖου, Ρο. διδοίης, 
ὁδο πἩΙςὮ οἳ {πο ἔπο βοῖ]5 Υοι ποπ]ά αἱ]ού α Ίαχσετ απαυ{γ 

οἳ βοοᾷ Ὀ. 

Αάαπι Ὠϊοκβοη, ἵπ Ἠϊς Πιςζαπᾶνγ ο) έλα Αποίοπές, νο]. ΤΙ οἩ. πχν 

Ῥ. ὃδ Π., ἘάϊπρανρΗ, 1788, 06115 15 ὑ]ιαῦ ιο Ἐοπιαπβ νγθογθ ΥθυΥ οατο[α] 1 

αάαρίίηρ ο απαπθ]{γ οἳ 5εθᾶ {ο πο Ἰαπᾶ. 9 Ἠπνθ οΠ]γ 9Π6 ϱθηοτα] 

χηαχίπῃ, απᾶ {ἔλμαί 15 {ο 5ούγ 1055 οὗ ΊΟΥΟ, α5 {πο Ἰαπά 18 τίοἩ απᾶ οἶθαῃ, οὗ 

ΡοοΥ απά {οα]. Τμο Έοπιαπ Ῥγασίίοο ἀἱανοᾶ ἴπ οπθ γεδροσῦ ρτθα/{]γ ΕΓΟΙΗ. 

οασβ; Όπου 5ονεά α βΠπα]]ος από προπ {θ Ηρ]έ Ῥοου Ἰαπάςφ ἔΏαπι 

ἩΡΟΜ {πο τ]ο]ι γγαί οἰαγς; ν/]εγθας Ίγθ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 8οΥγ 3 Ίαγρον απαπ(/θγ. 

Τμ18 ἀἱεγοπςς πα ὔιτα]Ιγ αγί868 ΓΓΟΠΙ {πο ἀἰ[ετοπό πηοέ]λοᾶς οἳ οα]έατο 

ωδεά. ΟΥ ροος Ηρ]ιῦ ]ηηᾷ8 αἲθ ΟΟΙΙΠΙΟΠΙΥ {11 οἱ πνορᾶς; απᾶ Ἠθπορ 16 

Ὦθ6ΟΠΘ8 ηΘΟΘΒΒΗΣΥΥ {ο 8οΥ/Υ  Ίαήρο απαπθ16γ οἵ 5οθἀ, {ο ργονυοπῦ πο πγοοᾶἙ 

Τσοτη ἀθβίτογίης 1ο σπορ. ἨἘιῖ, 1π 11ο Έοπιαῃ Ἠπβραπάσγ, Όλα Ἰαπᾶ οἳ 

Ἰαπᾶ, Ὀεῖης {α]]ονγεᾶ {ου 6Υ6ΥΥ 6ΥΟΡ, {61/ ΥΥθθᾶΒ οαπιθ ππρ γη] {1ο βορᾶ, 

απᾶ ]θβο {ου Ὑνουγο ἀσβίτογοᾶ Ὦ} ἴ1ο ΊἸοῬ απᾶ ἵηπ νορᾶίπς: {1ο φορᾶ 

{πθγθίοχο πηϊα Πέ Ὦο 8ου’ 35 {ΠΠ α5 ἴ]ο παίιγο οἳ {ο βοῖ] γγου]ά α1]ουγ. 

Ύγετθ {6 ροος Πρί Ἰαπᾶ ἵπ Ἐγίαίη πιαπαφεᾶ αἲίον {ο ΠΙΑΠΠΟΣ οἱ ἴ]ο 

Ἐοπιαῃ Ἠπβδθαπάχγ, 6 ψοα]ά οογίαῖπ]γ τοιίτθ πιο] 1655 5οοᾷ πα 
πΠᾷ6Σ 155 ργεβοηί ππππββοπηθη{, 

59. 1. ὄθ. νομίζω] Βοπιο ἴα]κο {ή {ος νομίζω δεῖν, «1 

Ὠη]ς 16 ῬχοροΥ ᾿; 566 Ἀὔογο 1. ὅ π., Ὀο]οντ 1. 81, ΤιοῬεο]ς Ῥαγεγφα 

αᾱ Ῥητγηϊολατα Ῥ. Τδ9 8; οἴμοτβ 1Π ἴ]θ β6ηΏ5θ οἱ φοἴσο, «1 αι 

ποοπβοπιεᾷ ”; πΠ]δί οἴιατς ασαῖπ βαγ (]αῦ πο ταπβί βαΡΡρ]γ ἐπο 

ΠπᾶρβπΙ{ο ϱαῬ]εοί Ῥο[οχο ἐπιχεῖν. τῷ ἰσχυροτέρῳ πλεῖον, ’ ἴ]ιθ 
βίτοηΏροτ 1ΐ 15, ἴλθ ΠΟΤΟ πίθγ᾽. Β66 Ἡ, {ο Ἠίθν. 1. 441. 00. 

ἐπιχεῖν, α[ωπάεγε, Ξ-ἐγχεἶν, οἳ. Απεῦ. 1 ὅ, 27 πάνυ ἄκρατος ἦν, 

εἰ µή τις ύδωρ ἐπιχέοι. 03. τρέφειν 15 {ο Ῥο ἔα]κοη νη δι προσ- 
τάξαιµι, ποῦ 1 δυνατωτέροις, οριζοπεἰογίδιιφ. 65. 
ἑπΠείμεγ), 06, ὥσπερ τὰ ὑποζύγια, 1.6. ἰσχυρό- 
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τερα Ὑίγνεται, ἐάν τι» πλείονα χόρτον αὑτοῖς ἐμβάλῃ. 

τοῦτο σύ µε δίδασκε] οὔβοσνο ἐ]ιαί οπιρμαοίς 15 Ἰαἷᾶ οἩ σύ, 88 

ΟΡΡ. ἔγωγε νομίζω, “Επί 15 α πιαίίος π]ίοἩ Τ ππαδὲ Ἰοοῖς {ο /οιι 

{ο εχρ]αἰπ’. 860 ῬτείποῬ {ο Ἐοατί] Ἐάϊμοῃ. 

610. Ἱ. 07. παίζεις μὲν σύγε κτλ., 'Υοι ατθ ποῦ 1η εατπεβῖ 
πΝἨθη γοα βαγ ἐλῖς, ού 1ΐ 15 α Γαοί, 1 ο8Ώ 8β81το τοι, {λλαί αἱς,” 
68. εὖ ἴσθι]χθδ. 69. ἐμβαλών- -ἔπειτα] Μαᾶν. 175 (4), 181 
ΈῬεπι. 5. Οἱ, ΟΥ. τ 8, 11, Ἠ[ον, 1. 606 ντ] ποῖο. ἐν ᾧ--- 
σπέρματος, ΄ ΝΊΕΠ {1ο μτθεη Ῥ]αᾶρ Ώαβ βρτοι{εᾷ ἔτοτα {πο βεοᾶ, 
ἀπατίηρ ἐἶιο πιο {λα ἔ]ιο θατί] 18 τοοθϊνίηςρ Ρἱαηίγ οἱ πουτβ]- 
χηθηῦ {χοπ ἐλπθ ταῖη). ἐν ᾧ, 8ο. χρόνῳ, πιο ἐεπιρογίθ 

αραϊϊο, ἄιπι, ΟΥτ. 1τ 2, 91, τα 9, 8, Απαῦ. 1 2, 20, ττ 2, 16, νιτ1, 

15. Τ0. Χλόης, ΄ἴἶιο βτεῖ Πσ]ί ρτθεη ϱμοοίς οἳ Ῥ]απίς ἵπ 

αρτῖηρ᾽ : ἐλμο πγοτᾷ ἆοθβ πού οοσαχ εἸδεπ]ετο ἴπ Χεῃ. τις 

καταστρέψῃς αὐτό, Ρο. τὸ σπέρµα, ' Ῥ]οαρ] 16 (πο βούη ῬΡ]αη{) 

1π) ποῦ «ἔπτη 16 (119 βοἱ]) οΥ6Υ”. τὸ. τοῦτο γίγνεται σῖτος 
τῇ γῃ, “λα (5ο, τὸ σπέρμα) 861ν6Β Τοχ πα χϊπιεηύ {ο πο βοἵ]”. 
Τδ. ὑπὸ κόπρου] 199, τ 97. μέντοι] οοττε]αβῖνε {ο μέν Ἱ. 69. 

Ὁπ4,. ἐκτρέφειν ἐᾷς---διὰ τέλους---εἰς καρπόν, “ αἱ]ού’ 16 {ο ϱο ΟἩ 
πουτ]εἩίηρ πο βοθᾶ {ο ππαίατΙγ.. εἷς καρπὸν-- ὥστε 

καρπὸν γενέσθαι. Τδ. χαλεπόν, ϱο. ἑστί. ἐς τέλος: 
Βεο ΟΥτορ. Ιπᾶ. Α. υ. ΟΗ. Ἐπεορηταβίας Ἠιαί, Ῥ]απῇ{,. ντα 91 

ΝἨΘΥΘ καρπὸς ἵ5 σα]]οᾷ τελειοτάτη Φύσις, 1.19. 6Υδηρ. ΥΠ 18. 

Ῥμπγ {ε]] α ουγίοας βίου αροιό {πθ οπἱρίη οἳ ένο ορογαξίοη οἱ 

Ῥ]ουρἩίπᾳ Ὀοίνοεη {1ο τούς οἳ οΟΥΗΏ, 1Π ἴ]θ οοιχ5θ οἳ α ταζβία, υγ]]ο]ι 

ΒΘΕΠΙ5 {0 Ἠανο ἴαΚεη Ρ]αοσθ 1Π βρτίης ΟΥ Θ6ΗΥΙΥ ΒΙΙΩΤΠΟΣΥ, ἴ1θ ΒΑ]ᾳφαί θΗ511Υ 

ἀοβίτοσαᾶ {ο υγη{θγ-Βον/Π ΟΓΟΡΒ οἱ ἐλαῖχ 6πθΥηΙ66. Ἐτύ {ο ραπίο απᾶ 

011θ παῇ]]οῦ, νγ]οἩ γγετο οη]γ {αδῦ οοπιῖπρ πρ, Ψ6ΥΘ πού δορρ/Ρ]θ οἳ {ο 

84116 φοτῦ οἳ ΙΠ]άσγ. Του γγοτο {πεγαίοτο Ρ]οιρ]θᾶ ἵπ. ΑΦ ΠΟΘΥΟΣΥ {1ο 

6ΥΟΡΒ τερογετεᾶ, απᾶ ρτονθά απιδια]]γ αὐαπᾶσπέ, Παβδραπάπιοη. αἀορίθάα 

Ώπθ ρταοίῖορ οί ρ]οιρΗίηᾳ ἄπἹοηᾳ {]ιαεῖγ οογΏ, δἰζπουν πνπεπ {ιο βρίκθ Ίνα8 

Ἰπδῦ αἸοχνίπᾳ 1{86]{, οἨ ποη 16 Ἠαᾶά ραῦ Γογί] (νο οἨ {ΊγεῬ Ίεαγος; 

. Ῥτοθαδ]γ αοιιέ {ο δίααο υν]οῖι νγο σα]] “αρἰηά Ππᾳ᾽. Οπαγίέοτῖν Πευΐειυ, 

νο]. 87, Ῥ. 164. (δαῖαεθὲ οιπι ειιδὶεσίος Αἴρίνις ἄεροριαγοπέιγ αΦγο8, 

Ῥαπίσιοι πηζίπιφμο {απυ 6ΛΟγεδσεΊιδ ἐεπιρίαυεγε. Ῥοδίπιιαπι γεδριεδαί 

παένγα, ἐπαγαγιωιέ; αἱ ἐῑίας Ίπεξδε πιιιἐἐρίίοαίαε ἄοοιμεγα φιιοᾷ Ίιιιο Όο0- 

εαπί αγίγατε, {ἐᾷ εδί αγαίγαγε, ιιὲ ογεᾶο ἔιπο ἀἰσίιπι. Ίου Πέ υεῖ ἐποιρίεπίε 

σιῖζηιο υεῖ οιπι ἑαπη {8 αἆ Ὀύπα ἰογπαυο οπι{θογὲέ }οϊία, Ναθ. Ἠϊδύ. πνττ 90, 

49 5182.) Τὸ να5 α Ῥγασίίοθ ναυΥ Ῥτουα]οπύ ἵπ Ἐοπιαπ αρτίοα]ίαγθ, 6ο 

9ΟΥΥ γείσΒεβ, ΏθαἨβ, απά ΤΠΟΥΘ θδροσία]]γ Ἱαρίπος, {ΟΓ {ο Ῥαχροβο οἵ 
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ρ]ουσ]]ηᾳ {παπα ἵπ πἨθη {16γ Ώεραη {ο {ΟΥ 5οοἆ5δ. Τῶϊο]δοη, ἵπ Ἠ{8 

Ἡιαύαπᾶνη οὗ έ]ια Αποζεπίς, νο]. 1 οἩ. χὶ, 5αγ9 αυ Ίπ Ἑτίαίπ Ῥπο]κ- 

πηθαῦ, 6ἸοΥογ, Ῥοᾶβθ απᾶ οίμθυ Ῥ1186 819 ΦοΠΙΘ{ΙΠΙΘΒ 5ΟΥΥΠ {ο Ὦο Ῥ]οαρ]θᾶ 

1Π {ΟΡ ΠΙΒΠΊΥΘ. ἘθΒΠΒ Ί/ΘΥΘ ΟΟΠΙΙΠΟΠΙΨ Ἱβδθᾶ {ογ ΤΠ] Ῥάχροβθ Ὦγ {ο 

τοασ]κς: απᾶ ΤΠθορηταρδίς ἵπ Πῖς Ἠἱείοτῖα Ῥ]απίατατα ντ1ί 9, 1. ΙΠ{ΟΥΥΠΒ 

τς {λαῦ {ο {αΥΊηθΥ5 1ῃπ Μαοθᾶοπία απᾶ Τ]οβδα]ία Ῥ]οιρ]θᾶ {ποπι 1π ὙΥἩΠςΠ 

1η {ο ΠΟΝΘΥ: τῶν χεδρόπων ("ρι]56᾽) μάλιστα ἐρέβινθος καρπίζεται τὴν γῆν" 

ὁ δὲ κύαμος καὶ ἄλλως οὐ βαρὺς καὶ ἔτι κοπρίζειν δοκεῖ τὴν γῆν διὰ µανότητα 

καὶ εὐσηψίαν. Δι καὶ οἱ περὶ Μακεδονίαν καὶ Θετταλίαν, ὅταν ἀνθώσιν, ὦνα- 

τρέπουσι τὰς ἀρούρα.. ΟΙ. Ῥ]π. Ναΐι Ἠϊξί, πντΙ 12 δ 80, 120 (1408) 

δοζιι, ὧν 41ο δαία εδ, Ἰαεέ[[οαέ δίεγοογᾖδ υἶσε; {άεο οἶγοα Ἰζασεᾶο- 

γάαπι Τηεβδαζίαπιφι6, οι Πογεγε οοερῖέ, οεγέωπέ αγσα, 19. πντί 9, 6, 

64, “ΒοπΙΘ {Π1ΠβΦ’, 88478 ΥΑΥΤΟ (1 28, 8), ΄41θ {ο Ὦθ 6ο Π πού 5ο πΙποἩ {ος 

{16 Ῥτεδοη6 6ΓΟΡ, 35 {ον {Παῖτ Ῥεΐηπς Ῥεποαβοία] {ο {1ο οτορ {λαῦ {ο]1ου8: 

Ῥεοααςο Ῥεΐης οι6 ἄοππ απᾶ ]αῦ προηΏ ἴ]ο Πο]ᾶ νηοτθ {Ἠ6Υ Ὑεγο ΒΟΥΨΗ, 

έλου πια]κο ἴ]ιο φοἵ] Ῥοΐίεν. Της, νγηθη α Πε]ᾶ 18 Ῥοογ, 16 ἶ8 Αα, ουδίοπι, 

Ἰηβίθαᾶ οἳ ἀππρίηρ Ἱέ, {ο Ῥ]οισ] 1π α 6ΥΟΡ οἱ Ἰαρίπθς, Ὠείοτθ {πθ Ῥοᾶ» 

ΆΡΡΘΑΣ, ΦΟΠΙΘ{ΙΠΙΘ8 Α, ΟΓΟΡ οἳ ΏθαἨβ ὮΏθ{ογο {16 ροᾶβ 4Γθ 80 {αγ πἀναποεά 

Ἀδ {ο τεπᾶογ {19 {γαῖς Πέ {ου Ῥοῖηρ ρα{λεγθά’. (Θμαεᾶαπι εἰῖαπι δεγεπᾶα 

πιο ίαπι Ῥγορίεγ Ῥγαεδρπίεπο γιου ο,απι ἴπ αππωπι ϱτοδρίεϊεπέεπι, 

σιιοᾶ {δί ειινσεεία αίφιε γεϊἰσία ίεγγαπν͵Γασζωπέ πιεζίογεπη. Ιίαφιιο ζιρήπιιηι 

συ πιθοᾷ ων φἰζίσι]αχιι (« ροᾶ ᾽) οορίέ εἰ πιοππιιπιηµαπο Γαδαῖία, δὲ αἲ οὐζί- 

σιιαδ Ποπ ἐία ρετυεπωῖέ αἱ Γαῦαπι ἵερεγε οερεᾶίἰαί, δὲ αφεγ πιαογίογ εδ Ώτο 

Μί6Υ6ΟΥΕ {παγαγε δοῖοπὲ.) Ῥατ[οι]αν ἀἰτεσθίοης 31ο ρίνεη ου {5 οΡοΓα- 

Ώοη βΠου]ά Ὦο Ῥαγ[οσχιθᾶ, 1Π ΒερίαιιΌθυ {1ο φορὰ Ὑαδ 8οὔἩ, απᾶ Ίπ 

Μαγ {1ο ογορ Ὑγαβ Ρ]ουρ]θά ἵπ. “1ή]αυγδο”, 5αὖ5 Οοἰαπηθ]]α (ατ 2, 44) ἵπ 

Μΐ5 Κα]οπάασ {ου {116 ]αδῦ Ἱα]ῖ οἳ Μαγ, «νἹοθγου Ἠαβ ΒΟΠΏ Ἱαρίηθς {ος 

χηβηατίης Ἠϊ9 ]απᾶ, πας πουν {άτη (παπα ἴπ σνΙ(Ἡ {πο ρ]ουρ1ι ” (επι, φιῖ 

ζρίπωπι δεγεογαπαάἑ αργὶ σαιιδα δευΐέ, πτιπιο ἄεπιιππι αταίγο εωζυεγέέθ. Βο 

Ῥα]]αά 15 {ο ἴ1θ 84Π1Θ ΡΙΥΡρΟΡθ Τ40. ντ, ΤΙ0. 4 αἳ φις Πιρέπωπι δἰεγοογαιᾶί 

αργί σαµκα δεπιἰπαθίέ, αγαίγο ἐῑζιιπι πάτο ἀεὈεῦῖέ ευεγίεγ. 

«Πηογο ἵ5 αποίμοΥ ροΐπέ οἱ ρτεαί ϱΟΠ5ΘαΊἈΘΠΟΕ, {ποιρη Ῥετμαρς 165 Ὦο 

ππκποῦγη αὖ Ῥγοβοπό, νγηπ]ο]ι ἄθβοσνθς πο]] {ο Ὃο οοηδἰἀετεᾶ Ὦ} πιγ 1πρε- 

πῖοι5 οΟπΠ{ΥΨΊΙΘΗ. ΊΤΠιεγα αγ πιαπ// αδεΓιῖ διιοσιῖεπέ απιιαίῖ ρ]απίδ, ἴ]ιαί 

ἄταιυ {]οίγ πιοιγἱε]πιεπέ ΊΠΟΥΕ 7ΥΟπι ιο αγ απᾶ ἐππιεποεδ ο ἐθ αἴπιο- 

5ΏΊεΥε ἔλατ 7γοπυ ἴ]ιο οατί]; ππᾶ ἴ]ιεβ 56οπη {ο Ὦ6 Ἰπθεβᾶεά Ὦγ Ῥτονίάθπςς 
{05 {1ο αἀναπίασο οἵ ροος βἩα]]ουν ]απᾶς, οἱίῃθυ 5 α 6ΤΟΡ, ΟΓΑ ΠΠάΤ6, 

{059 Ῥ]οιρσ]οαά ἶπ. Βοπιθ {του γενίΠοπβίοης οἳ {19 {αοῦ πνῖ]] ο οἳ 

Ετος ἹπιροχίαποῬ {ο αρτἰοα]ίατο. Τ1ο Ητδῦ Ἠϊπό οἱ 0118 Ππρτογεπιεηύῦ πας 

αιρσοςίοᾷ Ίοπρ 4Ρο {ο πιαπ]κϊπᾶ Ὦγ Χεπορ]οη απᾶ Ύαχτο (ἆο το τας. 

το. 98, ὃ), πο 19 1] πιουθ οχρ]]οίθ. 8ο ἔτιο 18 16 {μα {πετο ατθ Ῥαῦ 

{ον; {ἐπίηρς ηΘ απᾶθν {ηθ βαΠ. νο 688 ραδύ α 6ΓΠΙΔΠ βεη{]ετηΒή 

τουἱγθᾶ {ΠῖΦ Ἰά6α, αέίου 16 Ἠπᾶ Ἰαΐπ ἄογπισπύ {ου βαο] 8 πππαῦος οἳ οθ1- 

ὑατῖθς; ΟΥ, {ο ἆο Ἠΐτη Ἰμβ6106, Ῥεσ]αῥβ, δίταο]ς προῃ 16 1Π {1Πθ 84ΠΠθΘ οτ{ρ]- 

πια] ΠΙΒΏΏΘΥ {Παῦ Χεπορ]οπ ἀά). Έεδαγε οη Ἠιοδύαπαγη, Ὦ} 1νεν. 

Ἠγα]ζογ Ἠατίοα, Οαποπ οἱ ἨΙπάδου, 1770. 

κακο. 
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τθ. καὶ--δέ, εἷειὲ εἰ, χνι 21. ΤΤ. ἁδροὺς ἐκτρέφειν] {115 
ΤΙΑΥ 6 {ο αοοπςαἴτο οἳ ο{[6οῦ (ν 98, χπτ 97, . 8 166 Νοίο 8), 
εἴο αο]]ο {11 {πουν ατο πε]]-στοσῃ ᾽, 45 Ῥτοϊίεπρασλ {α]ος 15: 

ος 1ΐ πΙΑΥ Ἠιθαπ ἰπαιρΙγ {ο τθαΓ 8 Ί8χρο Πέίαι οἱ ἄπο Ρίἱσ5, 

-.Τη9 ποτά ἁδρός ἄοθβ ποῦ οοσιχ οἱδοιπΊιοτο ἵπ Χθη. 

511. Ἱ. Το. μεῖον] ρτοᾶϊοαίο αἆ]θσβνο, χνι 99. 81. 

νοµίζεις---προστάττειν] 5εο Ἡ. {ο Ἱ. 4. 82. µείω πράγματα, 
ε]6βς πατάς), «1658 {ο ἄο”. 

612. Ἱ. 88δ. τοὺς δὲ δὴ σκαλέας, 'απᾶ ναί αροαί Ἡορτς 5” 
Λοοοτᾶῖπς {ο Τιοπεπ]κ]αἄ απᾶ Βασ] {ο πγοτᾶ πιθαπ5 ποῦ ’Ἠοςγ5 

Ῥαΐ «Ἠορς), ἑατειµία. 84. ἐμβάλλετε, ἐπιπιεῖεί. Ο8. ἀετεᾶ. 

αν ὅ ἣν δ) ἐπὶ πλεῖον τῶν ἱκανῶν (ζεύγη καὶ ἐργάτας εἰς τὸ χωρίον) 

ἐμβάλλῃ τις, ἁημίαν λογίρνται, ἸὈ. δ 99 εἶ μὴ πλείονας ἀνθρώ- 
που: ἢ ὅσους αὐτὰ τὰ ἔργα προσαιτοίη κατ) ἐνιαυτὸν ἐμ βάλ- 

οιμεν. τῷ σίτῳ, εεφεῖί, χντ 96, χνιπτ 19. 86. δήπου] π 

95. 80. ὕδατα, ἐπιῦγερ, 5οᾷ ροββαπί 1Π{ε]]ορῖ ἑογγεπίςς εἰ αφιαε 
εα ἴφιε[αεία πῖνε, κκ ὅδ (Β{α15). 87. τί γὰρ οὔ; φιαάπί 4 
; ορταῖη]ν Τ πουν ”, η Εα]] τί γὰρ οὐ µέλλω εἰδέναι; Χντπ 6: «ου 

βποπ]ά Ι ποῖ που) Βο τί μήν; ἀλλὰ τἰ; πώς γὰρ οὔ; 
πώς οὐ µέλλω; 590 Μαᾶγ. 5 199 Ῥοπι. 9. 86. θῶμεν, 

Φοπαπαι, Ππραπιις, '1εῖ τ8 6πρΡροςο {πο σα5θ), ἄθ τερ. Α{Π. τπτ 8 

ἐγὼ μὲν τίθηµι ἴσας τῇ ὀλιγίστας (ἑορτὰς) ἀγούσῃ πόλει. τοῦ 
σίτον---τινα, ΄5οπ1θ Ῥοτίίοπη οἳ {1ο οοση’, χτι 89. κατακρυφ- 
θῆναι, οδίεφί, “ἴο Ὀθ οοτετεᾶ αρ’. 89. ὑπ αὐτῶν, Αο. 

τῶν ὑδάτων. . ἰλύος ἐπιχυθείσης, Ἰίπιο δρεγ/µρο. 19 
πιοχᾷ ἑλύς ἵς οἳ ἵπρα]αχ ο6οπΣΙΘΏΟΘ η Χθῃ. Ψψιλωθῆναι 
ὑπὸ ῥεύματος, ἀεπιιάαγί αὖ επιπάαξίοπο, ' ἔο Ῥθ Ι8ἱᾷ Ῥατο (ψιλός) 
οἳ εατίἩ Ὦγ α Ποος”. 90, ὕλη] ατι 606. 91. ὑπό] 

1. 18. συνεξορµᾷ τῷ σίτῳ, ’εἸοοῦ πρ αἶοπς ΨΙ{Ἡ πα 
' ορτΏ’. ΒθθΣχΠΙ4Π. 93. παρέχει πνιγμὸν αὐτῷ, ΄ 68Ί5ΕΒ 
1ΐ {ο ο οἩο]οᾶ ”, τν ὅτ, ν 956, κσι 4. 

819. 1.94. ἐνταῦθα ἤδη, ’ {αεί αὖ ἐῖς επιο). ΟΜ. Ἠε]]. τν 
| δ, 18 κἀνταῦθα-- ἐστεφάνουν ἤδη τὸν ᾿᾽Αγησίλαον. ἐπι- 

'.κουρίας, αἀποίπίσιέ, γεπιεᾶ{ζ. 97. κατιλυθέντι (5ο. σίτῳ), Ἰΐπιο 
' οὐάμοίο, ' ἀε]αρποᾶ νηξ πιπᾶ ), τί ἂν ποιοῦντες---ἂν 

| ́ ἐπικουρῆσαι :] Οµ {1ιθ τερεεϊέῖοη οἳ ἂν 569 χτ 16 η., απᾶ οἩ {λθ 
ΐ π9ρ οἱ {ο ραχβοῖρ]ο, χυι 41 1. 99, ἐπικουφίσαντες τὴν 



240 ΛΟΤΗΡ ΧΥΙΙ τὴ 

γῆν, “9 ΠΕΗπρ αρ {πο ϱοἵ]”, «τοΠονίηρ 1ξ οἳ 158 παϊρ]ῖ οἳ δατΏ. 

100. τῷ ἐψιλωμένῳ τὰς ῥίζας, ’ἴο ἐ]ναῦ π]ίοἩ Ἠα5 Ἰαᾶ 155 τοοῦς 
ἀεπαᾶςα ̓, 1. 89, α. 8 100, 1. 101. ἀντιπροσαμησάμενοι 
τὴν γῆν ἄν (5ο. ἐπικουρῆσαι δοκοῦσιν), υἰαίϊθίπι πουαπι 
ἐεγγαπι αηθεγεπᾶο, 'ὮΥ βοταρίπς αρ {περι οατι αροαό 19”, 

ἑεατίμΊης 16 πρ α[γθβῃ”, χις 08. 

614. Ἱ. 109. τί γάρ, ἦν, ΄ πε]] απᾶ πηπαξ 12” τα ὅ, στ 10. 
πνίγῃ, 5ο. τὸν σῖτον. Ῥε6 Ἡ. Το Ἱ. ϐ. διαρπάζουσα τοῦ 
σίτου] ΟΜ. Ατὶεῖ, Ἐᾳ. 1149 ἅττ᾽ ἂν κεκλόφωσί µου, εβρ. 1969 

την αὐλητρίδα τῶν ἑυμποτών κλέψαντα, Έα. Τ08 ἐξαρ- 

πάσοµαί σου τάντερα, Ε]αῦ. 1199 ὁπότε σκευάριον τοῦ δεσπότου 

ὑφέλοιο. 108. τὴν τροφήν, “158 Ῥτορος πααΙπιεηί), α. 5 141 
Νοΐθ». ΟΜ. Σείμτο Τα] ἵπ Ἠ8 Ηοτεε-]οείπ Ππιεὐαπάτη, οἷι. Υπ 
Ῥ. 117 «ὙΠεεᾶς βίατνο ἴῑιο ΒΟΥη Ῥ]απίς Ὦγ τορρίπᾳ {πεπι ος 

ἐποῖχ Ῥτον1βίοἩη οἱ Γοοᾶ, ποῦ οἳ {]αίγ τοοπα (88 βοπ16 8ΠἴΠΟΥΡΒ 
ναῖη]γ πιαρίπς)᾽; απᾶ αραῖπ Ρ. 118 “ίλο απαπΗγ οἳ ποἈτ{β]ι- 

πηθη{ πγθρᾶς τοῦ ἴᾖθ οοτΠ ο, 5 ποῦ ἵπ ΡτοροσΙοη ΟΠ17 {ο ἐλλαῖχ 

ππτηῦοσ απᾶ Ῥα]]ς, Ὀπέ {ο ἐο ἄθρτοος οἳ Ἠοαῦ {π ὁ]ιαῖτ οοπβ[ζ- 

Ποπ”: απᾶ ἵπ α ποίθ Ὦθ αὖᾶς “1 νο οοπβἰάσι ἴο οχορ5 1]ι6Υ 

π{{6χ]γ ἀθβίτογ απᾶ 11οβο ἔπ6γ οχίτοπιεΙγ ἀἰππϊπϊςἩ, απᾶ ἐ]ιαί 

Υ6ΙΥ 16 ΟΥΟΡ8Β Θ5ο8ρθ νλοπῦ τοεοθίνίπρ 1π]άτγ {ποτα Πεμ, 

16 ΤηΔΥ Ὀ6 α απθβῖοη πΥηθίμοτ {πο πα]βολ]εξ πνοθᾶβ ἆο {ο οἳσ 6ΟΥΠ 

6 ποῦ 5 στοαῦ α5 ἴμθ τα]πο οἳ {πο τοηῦ οἳ 41] ἐ]πο αταδ]ο ]απᾶς 

ἵπ Ἐηρ]απᾶ’. Τη ἴπο «απηο Ῥαρο Ἰθ ΕρθΒ]6 οἳ ποίτθβ Ῥαΐης 1688 

χβρ8ο1οΆβ {παη γγθεᾷς. 106. ἃ ἂν--τροφὴν καταθῶνται, 
εἶ φια...ργο πιιγϊπιεπίο πι ΓιέιιγοῬ 188 εἰδί γεροειεγύπί, . δ 197 

Νοίθο 4. Ο8. Απαῦ. τν ὃ, 11, Ο5τ, τα ὄ, 84 ταῦτα (τὰ ὅπλα) 

εἰς τὰς ἄκρας κατέθετο, ὡς εἴη ἕτοιμα, ὙΠι 2, 15 θησαυροὺς 

χρυσοῦ ἐν τῷ οἴκῳ καταθέσθαι. 107. νὴ Δία, ἴτοπίσα]]γ, 
οὐδίοει, ' {οτβδοοίἩ ”. 

ξ1δ. 1.112. πάνν γε] χνι 08. 119. οἷόν ἐστι κτλ., - 
φιιαῖε εἰὲ, « πλαῦ . σροοᾷ ἐμῖηρ 16 18 {ο Ὀσίηρ ἵπ τος Π]αβίταδίοηβ 

ν/θ]] απᾶ αρΏγ ’. 114. πάνυ...µε ἐξώργισας πρὸς τὴν ὕλην, - 
έτοα πιαᾶθ πιο ᾳπ]ζθ αΏρτΥ νη( {ο πνοεᾶς ὮΥ 7οὮσ παεηβοη οἳ 

{1ο ἄτοπορ). 116. περὶ αὐτῆς τῆς ὕλης, ΄ αΌοπί ἴλθ πθθᾶβ 
ο], 1.6. π(λοπῦ αν οοπΙρΒΙΙΒοπ. Ῥδύγεεη {Ίθπ1 απᾶ {ιο ἄτοπςς, 
Β6ο αὔοτο στ 96, 
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«ΟΥ οοπυεγεαξίοι ἔλεπ ἐγπεᾷ ᾽, οοπείπιεβ 5οσγαΐθε, “οπ ἴ]ιε 

γεραγαίίοπ οἱ εοτπι απᾶ ἴ]ιε ιδιαῖ πιεἰ]οᾷς ο) τεαρίπᾳ, ἐιγεβ]ίπιβ 

απᾶ ωἰπποιοίπη. Τ1ε απεισεγε το]σ] Ι θ«αυε ἰο ἔλε φιεκίίοπα 
γιΐ ο πιο ἴπ πι επαπιϊπαίίοπ ὂή Ιεε]οπιασ]ιβ ΊΡέγε 8Ίιο]ι αξ ἴο 
εοπυΐποε Ἰείπι ἐ]ιαί πι οὐθεγυαίίοπι απ 6ΟΠΙΠΙΟΠ. ΦΕΠΕΕ ]ιαᾶ ἰαιις]ιέ 

πια πιογο ἔ]ιαπ Ι ερροθεᾶ αὐοιέ ἐ]ιεξο αρτίσιέιγαῖ ορεγαϊίοπ8, απιᾶ 

1 τοα8 αϊπιαίεῖη Γοτοεᾶ ἰο 60 εδ ἐ]ιαί Γαγπιῖπᾳ ἶ8 απι εα» ἐ]ίπα 

ἴο ζεαγπ. 

δ1. Ἱ.1. ἀτὰρ οὖν, 'Όαί, Ἡοπενεχ”, «Το ρ885 οπ’. Οὖν 
18 πο 1]ανο Ἠετο Ὀαί αἤττας βοπιείῃῖης σσ] τοβρθοῦ {ο οἴ]πθν 

{αοἵ5, α]τεβᾶν Κπονη. ἐκ τούτου, ΄ α[ζετ {15 ’. ἄρα 

(ἴτοπα χοοῦ αρ--- {ο Βἴ Ἰ} πιεαης  ΕΙπρΙγ”, “αοοοτάῖπα]γ’, “1π 
60156’. 2. εἰ--ἔχεις, 5ο. διδάσκειν, εἵ φιϊζ ροίεΒ 

ἄοσετε, 1 Ἱ, κ 61. καὶ εἰς τοῦτο, ΄ πλ τοσατᾶ {ο {5 ροῖηῦ 
8ο”, π 27, Ηϊεχ, τ 12, δ. ἣν µή γε φανῇς ἐπιστάμενος] 
ντι 141. Τ19 αροᾶοβῖςβ διδά ἕω σε 15 ππἀετείοοᾶ 1η γέ. 

ταὐτὰ ἐμοί] τ 81, κτι 97, κις Τ4. 4. ὅτι μὲν οὖν] 
ΤἨθ µέν απᾶ οὖν αἴθ ποῦ {ο Ὦ6 {ακοη ἵη οοπιρίπαίον Ὀτέ 

βορθταί{αΙγ: οὖν, “ἴο Ῥερῖπ {πεπ), µέν 8 Αἰπιρίγ επιρηεί]ο. 
ϐ, τί δ᾽ οὐ µέλλω; ϱο, εἰδέναι, ΄οἳ οοαχβθ 1 Κπου ᾽, 16. «Ίου 

Άπι Ι ποῖ Ηκε]γ {ο που) «Ἠοπ οαπ 1 Όαί ὃθ απατθ2) Βεθῃ. 
οἩἨ χντ 87. Τ. πότερα...ἤ] χττ 15, αντι 28. τέμνεις] 
βποπαῖο Ῥτοβεπίέ, . 8 206, 1. στὰς ἔνθα πνεῖ ἄνεμος, 
εβίαπᾶῖηρ οη {πο εἰάς, Ίτοπι ὙΠΙοἩ {πο πΙπά 5 Ῥ]οπίηρ”, 

1.6. κατὰ ἄνεμον, 'πΙἩ γοατ Ῥαοκ {ο ἴπο π]πᾶ): οἳ, ἐκ τοῦ 
προσηνέµου µέρους Ἱ. 48. Ἔνθα 15 Ὦγ αἰπαοοη {ος ἔνθεν. 
Βεο Μαᾶν. 6 105 Ἐεπι. 2 ποίο 1 (6) οἩ αἰἰτασίῖοη ἵπ τε]αῖνθ 
βἄτοετος οἳ Ῥ]ασθ, απᾶ οἳ. ντθ η. 8. ἀἁντίος, «{αοῖηρ ἴμο 

νηπᾶ). 11. ἀχύρων, πού ραϊεαγιπι, 85 Ὀθ]ουγ Ἱ. 45, Ῥαί 
οιζπιογπα, “ βἴα]]κς). 66 Χντ δθ Π., Τηᾶεσ 6. ν. ἀθέρων] 
{γοπα ἀθήρ, αρίσα, 'Ώιθ απγα᾽ ος “Ῥοατᾶ οἱἳ βπ θες οἳ οοτη”, 
πβεᾶ ἵπ {πο Ῥ]ατα] Ὦγ Τωποῖαη ΑπασἩ. 91 {ο «Ἠτπεκβδ). Τταης- 
Ἰΐο: “ψΙτ ἴπε θέα] απᾶ εἩατρ εατς οἱ οοσΏ Ὀ]οπίης 1πΐο γοαΣ 
1409). 

ττ. : . 1ρ 
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83. 1.12. ἀκροτομοίης ἂν κτλ.; ' που]ᾶ τοι οπὲ 1 οἩ αἲ 
1ο {ορ ΟΥ ϱΊ1θ8Σ {ο βία]]ς οἷοβθ {ο ἴ]ιο βτοιπά 2”. . 5226, 2 0. 

Ύατγο ἆθ 1. . 1 ο. 60 ἀθεοτῖοες νευγ οἸεατ]γ {Ἴνγου ἀῑθ[ληοῦ πιοίποᾶβ οἳ 

τοαρίηρ ἵηπ Τί8ΙΥ: 1γινεπέέ ἐγία ΦΕΠΕΥΟΩ δέ πι6δ 81048, 1η, 1ιέ ἵπι 

Ὁπιδγία, δὲ /αἴσο δεοιώιᾶωηι ἔεγγαγι διιοσἰάιωιέ δίγαπιοπέιπε; αἱ πιαπι- 

αὔτμπι, αέ αεπιηιιθ δμῶδεσιεγ οί, ροπιέ πι ἔεγγα. ᾖἵοὶ «ος Γεσοεγιωέ 

απιιζ{ο5, {έθΥΠν «08 Ρ6Υ66ηδεπί ασο ἆε πρι] δεοαπέ ἐπίεν ερίσας εἰ 

δέγαπιεπέήι; δρίσαΦ οοπἰσζιέ πι οογΌεπι αίφιο ἵπν αγέἑέαπι πιέέιοέ: 

δέγαπιεπία γεἴϊπφιπέ πι δερείε, ινα {οϊϊζαπέιγ ὧν αοεγυπι. ΑΙίεγο 

Πποᾶο πεζοί, ού ὧν Ῥίοεπο, αὐῖ Πἱρπειπι ναῦεπέ ὑποιγυιι θα, 

ὅπι απο δέ εωίέγεπια δε’γηῖα 7εγγεα: Ίναεο σιπι οοπιργε]νεπΩέ Γαβσεπυ 

δρἰσαγΊπ, ἄέδεσαί οἱ δίγαπιοπία δίαπέία ων δερείε γεἴὐπαιωέ, αιέ Ῥοδίεα 

διόὀφεσεπέιν. Τεγέίο πιοᾶο πιεέϊέιγ, οί διὈ γὖε Ίνοπια εί [οείδ ϱΙεγίδ- 

αιίθ, αξ δέγαπιεπέιηι ιεζ ἵππι διὐδεσεπέ, φιιοᾷ ιαπ δἰπινδέγα δι 

Ῥγε]ιεπᾶιωπέ: ἔπ]γα πια δίγαπιεπνέηι, φιιοῶ Μεγγαε Ἰιασγεί, ροδίεα 

διὀφεοαίωγ. Οοπίγα, αιοᾷ οι δΏίσα δέγαπιοπέιπι Ἰναεγεέ, οογθίῦι πι 

αγεαπι ἄεγεγέιγ: Ίπιεβδας δρΏίσαδ οογδἰθιδ ὧν αγεαπι ἄείεγγε ἀεζεπέ. 

ΒΙπη(]ατ]γ Οο]ατηθ]]α ἆ9 τ. τ. 11 21 διοί αμέεηι πιείεπιάἰ Ζεπιέγα οοπιρίιγα. 

2ι1έὲ Γαἴοίθις υεγἰσμῖαίἰς αίφιθ δἱ8 υεῖ γοδίτα(ἰς υεῖ ἀεπέίσιμζαίέν 11- 

αἴμπι οιζηιήν δεσοαπέ: ο 1πεΥϱἱ8, αἴὶ ρεοὑπίθις δρίσαπι ἑρδατν 

Ιοριωιέ, ἑάφιε ἵπγαγα δερείε͵Γαοἰζζϊπειπε, ἔπι ἄεηδα αἱ [οἰζ πι εδέ: παπά 

Ῥ]ϊη. Ναϊ, Ἠϊδί, πνττΙ ο0 6 Τὸ Μεδδίὶ ἐρδίμαδ γαίἰο υαγία. «αἰζίαγέπε 

Ἰαἱβωπαδίς υαἰζὶ Ὢγαεργαπᾶεςδ ἀἄεπέίῦις π πιαγρίπε ὕιγεδέίε ἅμαθιδ 

}οέΐδ ΕΥ δερείεπι ἐπερεϊζιπέιγ, ἔιεπίο ἔπι οοπέγα γι ἐιωισίο; ία ἄε- 

γερίαε νι υαἴζιπ οαᾶμπέ δηίσας. δέζριωῖαε αἲἰῦί πιεᾶίαθ .Γαΐσε ϱγεοὶ- 

ἄιωπέιγ' αίᾳε ἐπίεγ ἅμας Πιεγρίέες δρίσα ἀεδίγὑπρίέι; αἴϊδὲ αὐ γαάΐσε 

οεϊζωπιέ, αωίφιιε {ἆ.Γαοἴωπέ ῥγοδοὐπᾶἑ αὖ 86 οὐίεν αργώπι ἐπέεγργείαπ- 

ἔτι, σιην ἐεπίγα]ιαπέ δα οιπι. «Ὁ[εγοπίία Ἰιαέο: ιὐἱ δίζρμῖα ἄοπιον 60ή- 

ἔεριπέ, «Ἰιαπι Ἰοπρίςδίπιαπο δεγυαπέ; αδίιεπἰ ὑπορία εδί, δίγαπιεπίο 

Φαἴθαπι φιιαεγιπόέ. ΑΔ οοπ]θεζατα] ἀο]ιποαθίοη οἱ {ο πιασμΊπο ἀεδοτῖροὰ 

1π {19 ]α86 Ῥα8δ8Ρο ΠΙαΥ Ὀο 866ή 1π Τοιάοπ’ς Τπογοϊζοραεᾶία ο) Ασγσιζ- 

ἔμγο, ὃ 195, οᾱ. 1, 15250. 

ΒΙτ ΑπίΙοηγ Ἐποτοοτί, ἵπ Ἠ]8 {γοβίῖδο οἩπ Ἠιδύαπᾶγη, Ῥ. 97, ο. 

1767, 1ΠΙΟΥΙΗΦ 18 ἐαῦ «ἴπ ΒοππθγβοίδηΙτθ, αΏοιί Ζε]ορβίτο απιὰ Μανίοῖς, 

Ώ11εγ ἆο 5ἨθΥ6 ἴ]ιουχ ὙΝ επί ΥΕΥΥ 1916, απά αἲ] πο ν/ηθαίο βίαιο {πας 

ἴΊιαΥ ΡοιγΡΟΒ6 {ο πῃα]θ {]ασ]κο οἵ, ἴπαγ ἀο ποῦ {Ἠχοβμο 6, Ῥαῦ οαίθ οβ' | 

11ιο ΘΑΥΘ8, απᾶ Ὠγπάς 16 1Π 8ΊΘΥΘΒ, απιά ο811 160 Ἐοᾶο; απᾶά ἠἈνογθνγ]έ]ι ΤΛο6Υ. 

ΏΊιασίκο {ους Ποιβες’. 

14. ἱκανὰ---μᾶλλον, πιαφί {άοπεα αἆ φιεπιθεί διπι, οιέ 

δεγυίγε Ροβειπί τὰ ἄχυρα, ΄ἨΠΟΥΘ βοτνἰοθαΏ]θ {οΥ 199 ΡΙΥΡΟΡΘ’, 

Οπ {9 ἐγαπβροβίδίοη ΟΙ μᾶλλον βεεΠ. {0 ΧΙ Τ8. τὰ ἄχυρα, 
 ἴῑνο οἴταν; ”. 16. νοµίζω-- ἂν ποιεῖν] . 5194, ὃ. ΤἨηο 

Ῥτοίαβῖς 15 οοπἰαἰπεᾶ ἵπ {πο Ῥαχ[οῖρ]θ μεσοτομώνξ-εἰ µεσοτο- 

λα ὐμὐµμήὴη'΄ὐμ..µ... 
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µοίην. ὮΥ µεσοτομῶν 18 πιεαπό “ουπῖης ο ία]κς αἱ α]ξ 
ἐΠεῖχ Ἠεϊσμέ ἔποπα ἐθ ρτοππᾶ”. 16. ἵνα μἡ...μοχθῶσι 
περιττὸν πόνον κτλ., “ἴλαῦ {πογ πιαγ ποῖ παβίο ἐπεῖτ Ίαῦοαχ οἩ 

πα {αγ ἆοπὁ αἲ α]Ι τοααίτθο). ἄ. δ 1569. οἱ ἁλοῶντες, {ὲ 

φαΐ ἐγίιγαπὲ, «νο ἔητοδ]λεις’, Ο1. 1. 26. 17. οἱ λικ- 
μῶντες, ' {ο ΥηΙηΠΟΝΘΙΡ᾽. ὧν οὐδὲν προσδέονται] στ 157, 
χν 64. 18. καὶ--καί, ' οἰίπετ- '-ος”. 19. κατακαυθὲν 
Ξεἰκατακαυθείη. εἰς κόπρον ἐμβληθὲν τὴν κόπρον 
συμπληθύνειν, ’1 {Ἡτοππ οη {ΟΥ ΠΙΔΏ1ΣΘ, που]ά Ἠε]ρ {ο βπγε]] 
το Ὀπ]]ς οἳ {πο πιβηισθ). συμπληθύνειν 18 απ ππο]αβεῖος] 

ποτά. Όῦβεχνο ἐλαίῦ ἴλο ΙπῄπεποῬ οἳ ἄν 15 οχίοπᾶθᾶ {ο {λμῖς 
εἶααβο ἔτοπι ἴπο Ῥτοοθεάίηπςσ. Ο8,. κχι δ0. ὙΥϊχῃ. ἄθοτρ. 1 84 

8875: 8αερε εἰίαπι αἰοτίῖε (ἴτοπια πΏϊο]Ἰἃ πο οοἵη Ἠ88 Ῥοευη 

σαγγ]οᾷ απᾶ π]]εὮ Ώατο ἰλετείοτο ποϊμῖης Ῥαύ {πο αἰαὈῬρ]ο οἩ 

Τοπ) ἐποεπάεγε ῬτοΓιἱξ αθτοδ αἰφιε ἴευεπι ἱἱριίαπι εγερὶ- 

ἑαπέίῦις γεγε Παπιπις, απιᾶ Ὦθ ἴπεη Ῥτοοθεᾶς ἴο ἀεεοτῖοο {πο 

νασίοις παγς ἵπ νγἨ]οὮ ἐλῖς Ῥτοσθβς γα 5αρροςθᾶ {ο αοῦ οἩ {πο 
5οἵ], {ο ἔτπθ οπο Ῥεῖης ἐλπαῦ 16 «αρρ]εᾶ 16 πηζλ ΤπΒΠΠΥΘ. 

1. Τα]], ].ο, οἩ. τς Ῥ. 141, 8αὖς: “Τηο οαδίοπι ο  Ὀατηίηρ {πο βθέτατ- 

Ό]6 ον ἴπο τῖο] ρ]αΐπδ βὈοαῦ Ἐοπιθ οοπ/{ἵπιιθς Το {Πῖ8 0ππθ; απᾶ {ο ο]1εξ 

Ῥοποαβί οἳ 16 18, ια ῦ Ὁγ {118 ΠπθαΠ8 {Π6γ ατθ Ῥγογεπίθᾶ {γοπα Ῥεΐης 4Ώ Ἱῃ- 

οασιΏγαπος {ο {με ποχέ Ρ]οαρβίηᾳ, αι ἐοαῖγ α5Ίθβ Ώθοσππθ α 8οτέ οἱ οοπι- 

Ῥο5έ (Έποισ]Ἡ α γουγ Πσ]λῦ οηθ απᾶ ποχί {ο ποίλίπρ ἵπ αααΠ1{ψ) ος ΠΠ ΤΘ 

{ο ἴ1θ φοἵ], πο 15 οπ]γ παττηεᾶ ποῦ αν, 

65. Ι.21. ἁλίσκῃ ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ, 115. ἐπ ἐρεο Γαγίο ἄοργε]ιοτ- 
ἄετῖς, ΄ ατα οπασΏ 6 ἴπ {1θ νετγ αοῦ οἳ αεα]ϊηρ᾽, ἨσεποῬ, 35 Ἠστθ, 

εοοπνὶοϊοᾶ οἳ’. Οἱ. κ δ1, Ὀσπιρ. τπ 19 ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ εἴ- 
λημμαι πλουσιώτατος ἀνθρώπων ὦν. ἅπερ ἐγώ, εο, οἶδα. 

28. κινδυνεύω, 56. εἶἰδέναι, “1δ 5Θ6ΠΙ5 {λαῦ Τ 4ο Κπον). Βε6 η. 
{ο πι 68, Ἠ[1ογ. 1. 149. 24. εἰ, ' νηθδίΠπογ), τς 90. 

ἆλοᾶν, ΄ἴο {μτος] ”, «ἰτοπᾶ οα{’. 

Ῥοᾶννεϊ], ἵπι Ἠ]8 ΟἸαφείσαϊ Τον ἔλγοιρ]ν ὤγεεσθ, Υο]. ΙΙ ϱ. 9, ο. 1919, 

βαὖς: Πο σοσΏ, Ιηβζεαᾶ οἳ Ῥεΐηπς {Ἠτος][εᾶ, ἵ8 ἐγοᾶᾶσεπ οι6 ὮὈγ Ίουςθς. 

16 Ἠουβθ, νο ἵ5 Ἠε]άᾶ Ὦγ 4 Ίοπρ τορθ, ταΏ8 τοιππᾶ Ἡροηπ 4η ΘΥ6η τοοΚΥ 

αροῦ ππεχθ {1ο οοΥΠ 18 βοπ{{οτοά. ΤΠποτο ατθ {του ργίηαῖρα] ἰγοπᾶἴης- 

Βοου5 αῦ ΑίΊεη5; ν/ηηῖοὮ ατθ αἲ {πο {επιρ]θ οἳ {αρίΐου ΟΙσπιρῖον, {1θ 

τεπηρ]θ οἳ Έμεδει5 απᾶ {1ο Ῥηνσς). 

Ὅτ Ώανγ, ἵπ Ἠΐς Λοέες απᾶ οὐδεγυαξίοπ8 Ον ἔια Τοπία ἰδαπᾶς, νο]. 1 

-.Ῥ. 951, {6115 τπ5 ἐλαῦ ἐς οοση {πετο 18 οαῦ αΏοιέ α {οοῦ απᾶ αν Ἰα]ξ ἔτοπα 

τς--ᾱ 
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{6 ρτοιπᾶ, πὝπεῃ 16 18 Πθοᾶ {οσαεί]αου ἵπ Ῥαπᾶ]ος ο{ βπθανος, ὙγΠπΙο ατθ 

οο]]εσίοᾶ ἵπ α, Ἱθαρ υγ {πο Ἰοαᾶς αρρογπιοβύ απᾶ ατο αἰπιοβῦ ΙΠΙΤηθ- 

ἀῑπίειψ τοπιονεᾷ {ο 616 {πγενΠίηρ-Ποου;: απᾶ ποεχῦ, {1ο βίταν; 18 οαέ 01986 

{ο {πο σγοαπᾶ απᾶ, υη(Ὦ νγθοάς Ιπο]ιάσᾶ, ἵ5 Ῥαῦ αρατί {ου {ογαμο. ΊΤΠο 

αγαῖη ἵ5 Ὠθαίαῃ οιζ, οΟΙΩΥΙΠΟΠΙΨ 1π {πο Ἠατνοβέ Πο]ά Ὦγ πια, ἨΟΓβ68 ΟΥ 

τηΠ168, οἨ α {ΠγοςΠίηρ-Ποου Ῥτοραγθᾶ οκ {θπηροτο {ου {ιο Ῥαχβροβθ, πΠθγθ 

πο ᾳτοιπᾶ 18 Βσπι απά ἀπγ, απὰ ἴ]ιο οΊια[! 18 βοραγα(οά Ὦν πνπποψίηᾳ. 

Π]ο Ιπβδίαπιοη6 οπιρ]ογθᾶ {ο Καρ {ο βίγαν; ππᾶογ {πο {9ου οἳ ἴ]α 

απἰπια]8 (1. 96) 18 Ρεπογα]]γ α, {ογκοᾶ Ώταπο] οἳ α 66. Το νήππογίης 

ἀπδίταπηπθιῦ 15 οοπΙπηοΠ]γ α Ὀτοαᾶ πγουᾶση βἨονοθ]. Τπο οἵια[ απᾶ βίτα 

ατο οατοαί[α]]γ Ῥγθδουγοά {οΥ {ο πηπίθυ {οά ἆον οἳ οαῇῇ]9. 

9ὔ. ὑποζυγίῳ] ᾱ. ὃ 88, Ἱ. 396. ἁλοώσι] ᾱ. 8 194, 8 
Νοῖο 1 (0). 

ξ4. Ἱ.2Τ. τίδ᾽ οὐκ οἶδα;] Ο5, 1. 6. καὶ---γε] τ 4. 
28. καλούμενα, 6ο. οἶδα. «. 8 280. πάντα ὁμοίως, 

{ίάεπι οπιία, ’ αἲ] αἱκθ’. ΟΕ. Ἠίοχ, 620, 698. ο ἴη ΑπιοσῖσΒ, 

απᾶ ΤΙΔΠΥ Ῥατίβ οἳ {Πο Έπιχορθαη οοπθἱηθπῦ ΟΧ6Ώ, 60/8 απᾶ 

πηπ]θβ απᾶ 85568 ατθ αβοᾶ πΥηθγθ 6 οΠΙΥ 5ο {πο Ἠοίβο. 

Οπ {πο βαὈ]αοῦ οἳ ἐγέέπγα απᾶ υεπιέἑ]αἑζο ΥαΥτο΄8 ΤΟΙΙΤΊ«Ν (1ο, 69) 

Άγθ πγογί] ααοὔίηρ: ο ερίαῖς ἴπι αγεατι οχοιέέἑ 6γαπια (ορογίο); φιοᾶ Πέ αριιᾷ 

αἴίος ἠὑιιπυεπέίς {ιοί ασ ἐγτθιίο. Ιά Πέ ε ἰαῦυμῖα Ιαρίαϊυως αιιέ ΓΕΥΥΟ 

αδρεγαία, φιο {ππροδίο αωγίφα αιί Ροπάεγο οταπᾶἑ ἐταωέων ἑωπιεπέίς 

ζιωπιοξίς, πέ ἀἰκοιαίαί ο αρίσα ὕγαπα; αιωί ευ αθείθιις ἄεπίαξῖδ οι ογυἑσιέ, 

φιοᾷ υοσαπιέ ρἱοδίεΙζιπυ Ῥοεπίσιπυ. Ίπ εο φις δεᾶεαί αίφιε αρἰίεί, φιιαε 

ἐγα]ιαπέ, {ιιπυεπία, αἱ ἴπ. Ἡἱεραπία οὐεγίογο οἱ αἰίί Ιοεῖς Γαοίιπί. ἁγιᾶ 

αἴίος επίαν έιγ ΦΥεΓΘ {ιππεπίογιηι ὑπαοίο οί ἐ0ί ασξαίο ρεγεἰεἶς, φιιοᾶ απφιι- 

Τΐ6 6 βρίσα αωυἑεγιπέι γάμπα. «ΙΠδ ἐγάέβ, οροτίεί ϱ ἴεγγα ειυίασίαγὲ να 

αωίΐ υεπέαὐγ{δ, οπι υεπιέιδ αρῖγαί ἐεπίς: {ία Πέ, αἱ, φιοᾶ Μευϊβείπνηι εδέ {τι 

εο αίφιε αρφρεϊἰαίµγ ασ», ευαππαίιγ Τογας επίγα ατεαηι ας γιεν φιοᾶᾷ 

εδί Ροπιᾶεγοδιώπι ϱγιπι υεπίαί αἅ οογύεπι, Οἱ. ΟοἸαππε]]α ἆθ τ. τ. 11 21 

δύ οοπουρείίέ ωΐ ἔπι αγεα ἐεγαίωγ γπιεπέιγη, πι] ἁιιδίπι εδί, φζπι εγιῖδ 

πποϊέι8 ϱµαπυ Ὀμῦιδ οα 68 οοπ]οεἰαέμγ; εἰ δὲ Ῥαμοα ἔπρα διώηέ, αἀϊσεγε 

ἐγάθιζαπι εἴ ἔπαλαγι Ῥοδδῖδ: φιαε γε8 έγαφιο σιζηιοβ.αοἰζέπιο οοπυποἰπιωζ. 

1γεαε αιωίεπι αρίσαε πυεϊζιδ Γιδέῦιι ἐιιιᾶιωιέιγ υαππιΐδφιθ οπριιγοαπέιγ. 

Αἱ υδΐ ραΐεί ἐπιπιδία διυπέ ]γιηνεπία, υεπίο δερατεπίανγ. «Αἆ εαπυ ΥΕπι 

Ῥαυοπζιδ Ιιαδείωγ οπἰποζως, φιὲ ἴοπιί αεγια[ίδφιε αενέζυΐς ππεηδίῦε ρεγῇαί: 

σωεπι ίαπιεπι ορφεγῖγί ζεπέί εδί αργἰοοῖαε: φωία ἄωπι εωρεσίαέιγ, 8αευᾶ 08 

ΜἱεπιΦ ἀερτε]ιεπᾶΒϐ. Τέαφιοε ἴπι αγεα ἀεἰγίία Γγιπποπία δίο δωπέ ασσεγεπᾶα, 

ωἱ οπωά Παζι ροδδΐπιέ οχσεγή. «Αἱ δἱ οοπυρίυγτόιως ἀῑεδιις τιάίφιο εἰζενέ 

αωγα, υαπιπῖς επριωγρεηξιγ, πιο ϱοδὲ ππιία πι υεπέογιπι δερπάέίεπη υαδία ἐσηι- 

Ρεσίας ἐγγέδιι Γαοίαί ἑοέζιδ απιὶ Ἰαῦογεπι. Ῥ]π. Νεΐι Ἠἱδῦ. ΧΥΤΙΙ 80875 
10586 ἔροα αἰοὶ ἐγϊυιζίς π αγεα, αΏἰδὲ εηπαγωηπο ϱγεβδείδιι» απργίέιυγ, αἲϊυὲ 

Ῥεγίοῖς Παφεἰαίω ν  α Βέριπί οἱ ἐγλίοί οαᾶσηι γαξίο ἵπ αγεα Ίιογ- 
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γεοφµο. Ἐατ, φωία ἀἰ[ιοιῖίεγ επσιέιν, οοπιυεηέ σιίπι ραΐεα δ5µα σοπιᾶέ, οί 

εἐἐριῖα ἑαπέηπι εἰ αγἱδδ Πθεγαίωγ. Ραΐεα Ρἵιγες ϱεπέζιι ῷγο 7επο έτ- 

ἐν; ππεϊίογ δα, 4ο ἐεπιιίογ ποπιιέίογφμθ εἰ ριυογί ΡΥορίογ» {ᾶθο ορέππια 

6 πιίο, Ῥγοσπιπια εἰ Ιιογᾶεο, ρεβείπια ο ἐγήίσο, Ῥγαείέγφμαπι ἐπιππεπέϊβ 

ορογε ἰαδογαπέίΐθιφ. ωδηνιήπ, δαποδῖδ ἴοοῖν ου ὑπαγιαέ, θαεμῖο 7γαπριιέ 

εαὐδίγαέι αππιαϊύιωα; οἱ ραΐοα ἀε[ιοῖί, εἰ οιηνιις ἐεγίέιν. Ἔπο νατῖο(ῖθς 

οἳ ἐπτεεΠῖης πια α]πιονῦ αἲ] ο ΙἀεπΠεᾶ υγ 8ΟΠ1Θ θχρτθβδίοη {π {Ἠε 

Τί] απά 9801 ν6υβθ5 οἱ Τβαἶα]ι ο. καν Π]. 

Απ ἱπίοτοδίίηᾳ αοοοιηύ οἳ πο Ἐρσγρίίαη πιοᾶο οί (ἨἈγεβδΗίηρ 8 σίνατ ἶπ 

Βίΐτ 1. α. ἨΓΠΚΙΠβδοπ’ς Ἠ{4ΗπΕΥδ απᾶ Οιδίοπιδ οἵ έ]ιε Αποῖοπέ Ἠοηρίέίαπς, 

ο]. 11 Ρ. 458 Π., πουν εὰ. ὮΥ Β. Βϊνοι, 1878: “Τμο π]ιθαῦ νναδ οτορρθᾶ α 
Η 16 Ῥε]οιν {16 εαν σε α {οοί]πεά βἰοκ]θ (7οῦ χχὶν 24 οί οῦ α5 ἴ]πο 

{οΡ8 οἳ {119 6818 οἳ οοσΠ ᾽) απιᾶ οαττ]θᾶ {ο ἴπο (Πτοδμίηρ-Ποος ἵπ πγὶοκος- 

Ὀαδκοίςδ προπ α5568 ΟΥ ἵπ τορθ-πθίς ΏοτΠθ ΟΠ α ρο]θ Ὦγ ἴπγο ΠΕΠ, ΤΠ9 

Ειγοβ8μίηρ-Ώοου γγαβ 8 1ενο] οἴτοπ]αχ 39988, ΠθΘαΥ {πο Πο]ᾶ, οΥ ἵπ ἐ]θ ν]οϊπΙψ 

οἳ 1ο ΡΓΑΠΔΣΥ, 88 υη(Ἡ {πο Ῥοπιαης (Οοἶαπι. τ 6, 24), πηθτε, παπι 16 ηαᾶ 

Ώθει. πγε]] βγερί (Μα ὐίπουν Πϊ 19), 1θ 68τς (Ερἱεασε--αγίδίαο α οταπιζπο 

ἄο[οοίας) πγετθ ἀθροβίθεᾶ, απᾶ οα{619 χο ἀτίνεη ΟΥ6Σ 10 {ο ἰγεπᾶ ουῦ {πθ 

ρτβίη. 

ΕΑ οογἑαῖπ απαπθἰϐγ σας Πγςί 5ἰτουγοᾶ {π {1ο οοπίτο οἳ {1θ ατθα, απᾶὰ 

ψθη {]ιίς Ἠπά Ώεοι νγοῖ] ἐτ]θαταίοᾶ Ὦ} {11ο απῖπηκ]ς’ {6οὔ, πιοτθ γγα5 αἀ ἆθεὰ 

Ὦγ πΊθβΊ8 οἳ Ι1ρ6 πγοοᾶρτ Γοσ]5 {γοπη {16 πιαῖπ Ἠθαρ ταἰδθᾶ ατοαπᾶ απᾶ 

{οτπηῖηᾳ {ιο οἆμο οἱ {πο {πτοςπίηρ-ῄοου;: απᾶ 95ο οἳ απ] αἲ] {πθ ρταῖη 

πας {τοάᾶσπ οιαῦ,. ΤΗΙ8 πγαβ {6 Ῥτουθδθ οα]]εὰ Ὦγ ο Τιαζΐπς {γέηγα, 

απᾶ νναδ σεπογα!]γ αἀορίθᾶ Ὀγ αποϊεηῖῦ α5 Ὑγθ]] 35 Ὦγ 89116 πιοᾶθγη ῬθοΡΙθ. 

Βοπιοίίπιθς {6 οπ{{16 εγο Ὀουπά {οραίμογ ὮγΥ α Ῥί6σθ οἳ ποοὰ 05 ἃ ΤΟΡΘ 

{αφίοποεᾶ {ο {]ιοῖν Ἠοσηβ, ἵπ οχᾶον {ο ἔοτοθ ἴεπῃ ο μο τουπά {1ο Ώραρ απᾶ 

ττοβᾶ 16 τοσι]ατ]ψ, ἴῑιο ἀτίνευ {ο]]ουίπς Ὀδ]ίπα (παπι η 8 θύΐο]ς (ἨΓοοᾶ- 

οαέ πο. 475, ἵπ πγηίο]ι ας. 1 ταρτεβθη{8 {πε φἰθυγατά οὗ ΟΊΥΠΕΥ οἱ {πθ Ἰαπᾶ, 

Βᾳ, 3 έπονγς {1ο θαχ5 οἳ Ὑπεαῦ Ἰπ{ο {1θ οεπίτε, {παῦ {ο ΟΧΘΗ ΥΙΔΥ 888 

ονον {ετα απᾶ {τεαά οαῦ {πθ ρταίπ, Πρ. ὃ ἴπο ἀτίνετ, Βρ. 4 Ὀτίηςς ἴθ 

πυηθαύ {ο 6ο {πγοβμίπκ-Ποος 1π Ῥβδκοίς οαττ]εὰ ΟΠ 85568). Τ19 ᾖ6νγβ, 1ο 

{19 ἄΤθοΚ5, Ὀουπᾶ τρ {19 ππεαῦ ππθη οι ῦ ΙΠύο 5ἨθβνΥθ6ς, Ὀαῦ {πο Ἐσγγρ- 

Παπ8 α5β]]Ψ οαγτῖθᾶ 16 19986 {ο ἴ]ιθ {πτοςβίηρ-Ποογ. 316 Β8Π1θ Ἱγα5 ἆοπθ 

Ὦγ {θ Ἐοπιαη», απᾶ {πεγ εἶπεν ουῦ ἀογτ ἴπθ οογΏ 6ο {6 τοοῦς ος οπ]]εᾶ 
{1ο θαχ5 νησι α {οοῦ]ιθᾶ εἶοκ]ο, ρα(πετίης 6119 δίταυν αἲιθγνγατάς (Οοἰαπιθ]]. 

1 51, 8) ου Ὀατηίης 16 10Υ ΤΙΑΠΊΥΘ (Υχρ. 9ος. 1 84). ΤἨθ πιοᾶρτη 

Ἐργρίίαης οῦ {ιο πγ]ιονῦ ο1ο5δθ {ο {ο στοιπὰ απᾶ Ἠανίης Ὀοιπᾶ 16 ἴπ 

ΒΊΘΑΥΘΒ, ΟΛΥΣΥ 1 {ο 8 16υε] απιᾶ οἸεαπ]γ βιγερῦ 81θ8 ηΘαΣ {19 Πο]ᾶ, ἵπ {πο 

ορηίχο οί ψ]οἩ 6π6γ οο]]θοῦ 16 ἵπ α. Ἠθαρ; απά {ποη, ἰακίηςρ α. δμ{Ποϊοηί 

αααΠθΙόψ, βρτεαά Τ6 προπ ἴπθ ορεη 8Τθθ απᾶ Ῥα88 ονθυ 16 {Πθ ΟΥες 

ἀτανγηα Ὦγ {ντο ΟΧ6Π, {πο ἀἱετοποῬ ἵπ {πθ πποᾶθτη απᾶ αποϊθηῦ ππείηοᾶ 

νεαΐηᾳ ]ιαί ἵπ {ιο {οστησυ {1ιθ πΟΥΕϱ 9 αδεᾶ απᾶ {ιο οΧ6Π Ρο τοιπᾷ {πθ 

Ἡθαρ, ο Ἠίοι 18 ἵπ ἴ]ιθ ορπίτο απᾶ ποῦ αὖ ἴπο οἴγοαπιίεχεπος οἱ {1θ 

{τοβηίηρ-Ποογ, Βοπηθ ΙΠπδίαποθϐ Ἠού6υθς οοσαγ οἳ {ιο Ίθαρ Ὠοΐης 1π 

{1ο οθηίχο 48 αὖ πο Ῥτοβδεηί ἄασ, 5 ἵπ οιῦ 47ὔ, Ψποτο Βρς. 1 τ8]68 αρ 
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{Πο 68Υ5 {ο ἴ]ιθ οοπίτθ, Ώρ. 9 18 ἴ]ιο ἀπίνογ, Ώρς. 8 πίππονν υηθ]ι νγοοᾶσιι 
ΑΠΟΥΕΙ8. 

«πο πογερ 18 α πιποἸάπθ ποῦ ππ]ῖ]κθ {1ο Έοπισπ {γ{δηῖωπι (θοΥᾳ. 1 

164), ἀεεοτ]ρεά Ὦψ Ύαττο (46 τ. Ρ. 1 ὔ9) 48 “" ΓΓΑΠΙΘ πηαᾶθ γοιρ]ι ὮΥ βίοπος 

οἩ Ρίθ0Θ8 οἵ Ίγοη, ΟΠ Πο] {1ο ἀτίνου οὗ α ργοαῦ ΨγοὶρΠέ πας Ῥ]ασθᾶ: απᾶ 

Ὀμῖ5 Ὀδίπρ ἄτανγπ Ὦγ Ὀοαφίς γοκοᾷ {ο 16 ργοβδοᾷ οα6 {ο αγαἶπ {Τοπ1 {16 68”. 

Πο 8οπ1θ Π6τθ οπιρ]ογαά ἵπ οο]]οσίηπρ {έἶῑο ρταῖπ απᾶ ἀοροβίθίης Ἱε 

ἵῃ {θ ϱΤΘΠΕΥΥ, οἴμευ5 ϱαὐ]οτοᾶ {19 Ίοπρ βαὈΏ]θ ἔγοτα έ]ια Πε]ᾶ απᾶ Ῥτε- 

Ῥατεᾷ Τρ 35 Ῥγογεπάςτ {ο {εθᾶ {1ο Ἠουδθς απᾶ οα6{16: {ου νΥμ]ο ῬάγΡΟΒΘ5 

16 να αδοᾷ Ὦν ἴπο Ἐοπιβήβδ α5 Ὦγ ἴθ πποᾶρτηπ Ἐργρίίαης,. ΤΠΘΥ Ῥτο- 

Ῥαῦ1Ψ ργοίοττθᾶ τθαρίηᾳ ἴ]ιθ οΟΥΏ 61059 {ο {1ο θα, ἵπ ογάσν {ο {αποϊίαίο 

{πο παπα ζίοι; απᾶ ανογιγατᾶς οα{δίτπρ {πο βίτανν ο1ο5ο {ο ἔπα ρτοιπᾶ, 

ου Ῥ]ασ]ίτρ 16 τρ Ὁγ ἴθ τοοῦἙ, {πεγ οἹορρεᾶ 16 πρ {ου {πο οα{{]6”. 

Αοοοτάῖπρα {ο ζομπ οἳ Βα]ϊκοατγ (1 18 ρ. 27) ἴο ργασίίορ νγας ἵπ 15ο 1η 

Ἐπρα]απά ἵπ Ἠ]8 πιο: δοῦις ἐγάθιγαπέίσως, Πθεπίΐις ἰαπιεπι αγαπέϊδι, 

οδυἰαὀδἑ8. Β6θ ΠΙΟΥΘ ΟΠ 5 δαρ]θοῦ ἵπ ΟΠΕΙΒΤΙΑΝΙ ΒΟΠΟΕΤΤΑΕΝΙΙ ἐγί- 

ἔμγαε οἱ Γωζζοπίας απἰφιώζίαίες ο. 2, ΤΗρΡΙ8ο, 1768. 

39. πτοσοῦτο µόνον-- πατεῖν τὸν σῖτον ἐλαυνόμενα, “ἔλας τηπο]ι 
οΏΙγ, ΠΒΙΩΕΙΥ, Ἠου {ο ἰτοβᾶ πο οοτη, πἨ]]ο ἄτίνεη τοαπᾷ απά 

τοτιπᾶ ος Ῥασ]ονατᾶς απᾷ {οτγαχᾶβ οἩ {1 {Ἡταβμίπσ-Βοο; 0, 
81. γάρ] σνι 00. 

6δ. Ἱ. 82. ὅπως, 'Ἠου), αν 69. τὸ δεόµενον, {ᾷ φιιοᾷ 
ἴπᾶϊφεί ἐγίέωγα, Ογπθᾳ. τι 9 φράττειν τὰ δεόµενα, 1 94, χττ ὅ9. 

κόψουσι (50. τὰ ὑποζύγια), ἰἐτεπᾶο επσιἱειῦ. 

Ἐγ6 οοοαχτοποθ οἳ α ρ]αγα] γοτΏ ἵη οοπιΏΙηκίοη σσ α. ρ]ατα] φαρ]θοί 

οἳ ἔπο ποιίθυ ροπᾶθυ 18 ποῦ πΠΟΟΠΙΙΠΟΠ ἵπ Χεη. ππθη γείδγοηοθ 18 πιαθ 

{ο α {οΐα] νο] οοηβῖςί5 οἳ 5εγοτα] ἀῑδίϊποῦ ρατίθ. Τπα8 ἵπ Απαῦ. 12, 98 
απᾶ 4, 10 16 19 αδεᾷ οἱ 8 ρΡ8]400 (τὰ βασίλεια) 88 Ἠαγίηρ ΠΙΒΏΥ ΤΟΟΠΙΝ, 

τὅ, 1 οἵ α οοἸ]εοθίοη οἳ Ῥ]απ{8 ἵπ ἀῑ[ίογθη {ῦ ρατί5 (εἰ δέτι καὶ ἄλλο ἐνῆν 

ὕλης ἡ καλάµου, ἅπαντα ἦσαν εὐώδη), 1 7, 17 οἳ α πιπαΏου οὗ ἁῑοτοπς 

Κῑπᾶς οἳ {οοῦρτΙπ{β φανερὰ ἦσαν καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων ἴχνη 

πολλά, 90 τῶν ὅπλων πολλὰ ἐπὶ ἁμαξών ἤγοντο, 119, 1 οἳ ἃ ἨΙΠΙΏΘΥ 

οἱ οα{{]ο ᾳταζίηρ ἵπ ἀῑ[[εχοηΏ Ῥαχί8Β λέγοντες ὅτι οὐχ ἐππεῖς εἶσιν, 

ἀλλ᾽ ὑποζύγια νέµοιντο, ΙΥ 2, 90 ἔνθα τὰ ὅπλα ἔκειντο, 1Ὀ. ὄ, 14 τὰ ὑπο- 

δήµατα περιεπήγνυντο, 2ὔ τὰ δὲ κτήνη πάντα χιλῷ ἔνδον ἐτρέφοντο, 

Ώεοκβτιβθ 119 οα{{]θ πετο {1ο Ῥτοροτίγ οἳ ἀἰ[γετοπί ΟΝ/ΓΠΘΥΒ, ΙΙ 8, 10, 
Αμθοφ!]. 1 21 ἐπεμέλετο καὶ τούτων (τῶν παιδαρίων) ὅπως συγκομίζοιντό 

ποι, ΤΙ 90 ὅσα σφάλματα μετὰ τοῦτο ἐγένοντο, ΟΥ}. 11 δ, 9 ὥσπερ τἆλλα 

ζφα ἐπίστανταί τινα µάχην ἕκαστα ΨΊΕΥΘ {19 6ῴα 819 α{ἰθγγγαγᾶς 5ΡΟοΚΟΠ ο 

35 οοηβϊκµίηπρ οἳ ὁ βοῦς, ὁ ἵππος, ὁ κύων, ὁ κάπρος, ΥΙΤΙ δ, 40. Ἰπ Όθοοῃ. 

1 100 ἐπικρατήσωσιν ΤεΙΘΓΒ {ο δεσπόται Ἱπιρ]ίθᾶ 1π ᾱ. ΤῬΟΥΡΟΠ8 τα]θ (αὰ 

Ἠεο. 1141) ναί {ἶιθ αποϊεηί8 “Ίαπο Πορηθίατα ππδαπαπη αδιγραθαη, ηὶςὶ 

υὈἱ ἆθ 8η ΙΠη8 ΠΡΙ 118 αροτείαγ) ἆοθ πού Ἰο]ὰ ϱοοὰ ἵπ αἱ] ο.5ο5. 1 
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αΏΡθβ5 {ο Ἠανο Ὀθοῃ δθᾷ (1) πετ {1ο ποβθίοπ οἳ Ῥ]ατα]1{γ ος πα] - 

νἰάπαΙ{1{γ ἵ9 {ο Ὀο οχργθββοᾶ, απιὰ (2) Ψπετο Ῥοτβοπα] οπατασίευγ 

1 αὐθτίυαίθᾶ {ο {ΠίΠμβ, 8ο ἴππί πο απο {ο Ὦθ τεργεδεπίεὰ αφ 

Αρθηίδ. 

ὁμαλιεῖται, αεγιαδίέιτ, αεηιαδέ]έετ Πεῖ, ' ε]ια]] Ῥο Ἱκερί 16πα] ”, Ἱ. 

56. 88. ἁλοητός, ἐγίέιγα, ΄ἴἶιθ ἐτοββῖπᾳ”, ος γ ἐλαίῦ νγηῖο] 15 

ἐντορ]ιοᾶ ᾽. Βέανα Β. Υ. αποΐος {πο Βολο]ίαςί {ο Ατὶςζ. Τῃθετη. ν. 

9 ἁλοῶν, περιάγων ὡς ἐν ταῖς ἅλωσιω, µετενήνεκται δὲ---ἀπὸ τών 

τριβόντων καὶ κοπτέντων στάχυα». ὅθεν καὶ παρὰ Ἐενοφώντι 

ἁλοητὸς τρίµµα λέγεται, Ὀαί 1 4ο ποῖ βπᾶ Όπο Ιαΐΐος ρατί οἳ {λῖ5 

ποῖθ ἵπ Ῥϊπάοτε5 ος Γἄρποχ” οά [οι οἳ ἴπο Βο]ιο]ία. τίνι 

τοῦτο:] Ἀοπιθ ΕΠΡΡΙΥ ἴσασιν, “Ὦγ νλαῖ ἆο Ίιευ (ιο Ῥεαξίε] 
Ίσπιου {52 Οὔιοτβ ἐπιμελές, “Ψοβθ Ῥπβίπθβς 186 {πῖβ2) 

Ἠδί δῆλον, Βασ] δώμεν, Ζεαηθ ποιοῦσιν “Ὦγ πα ΠΠΘΑΠΡ ἆσ 

Ώ16γ τααπαρο πρβ} 94. τοῖς ἐπαλωσταῖς, Ἱ. {. τοῖς ἁλοώσι, 

«ἨΥ πιεαης οἳ {ο ἀτῖνεις᾽. 9δ. ὑπὸ τοὺς πόδας, Ρο. τῶν ὑποζυ- 
γίων.  ὑποβάλλοντες, 5ο. οἱ ἐπαλωσταί. 86. τὰ ἄτριπτα 

ἀεί, “ π]αί 19 ἔτοπα πῃθ {ο τας απτοᾶᾶεμ . δῆλον ὅτι] χτΙΙ 
96, Χντι 14. ᾖὃτ. τὸν δῖνον] ἰθ επιεπάαίῖοπ οἳ Ώπ]ππηχκο (ερ. 
εν. 9, 93, Ῥ. 150) 1οχ {1 νβ τεαᾶΐηρ τὸ δεινὀν. ὮΥ δῖνος 18 

τιθαπύ Αα {ΏτοαβηΙτπσ-[]οος, Τιαῦ. αγεα, τοαπᾶ πΝΠΙοὮ {1ο Ώθαςίβ 

ππογθ ἀτίναι 1π {χοβᾶϊπς οτῦ ἴπο οοτΏ. ΑθΠαπ Ἠ1δί, απῖπη, 1 25 ΄ 

τῶν σταχύων τριβοµένων ἐν τῷ δίνῳ, 1 26 ὅταν ἁλοητὸς ᾖ καὶ 
στρέφωνται περὶ τὸν δῖνον οἱ βόε. ΤΠ ποτᾶ γαβ 8ἶδο βρε]ό 

δεῖνος, 85 ἈΏρθατβ ἔχοπι α {τασπιεηί οἳ Τε]εβί]α, αποἰθᾶ Ὦτ 

ΑίποπαειΒ χτο, 92, Ῥ. 461 ἓ.: Τελέσιλλα δὲ ἡ ᾿Αργεία καὶ τὴν 

ἅλω καλεῖ δεῖνον, Απᾶ Ατοηεᾶίοαβ Διαμαρτάνων {τ. 1 (Μεῖη. 

σοπι. ἄγ. τν Ῥ. 456) δεῖνόν ποτ) Ἶρεν ἀργυροῦν ἐν τῷ σκότῳ, 

πηογθ ὮΥ ὃ εν ος 15 1αθαηῦ «8 οἴτοπ]αχ γεββε]’. Οοδεί Λου. Ιεοι. 
Ῥ. 692 εενς {Παί ἵπ {1θ αποἰεπύ ΜΑ5 απᾶ ϱτατητηΒΤΙΒΏΒ, Ῥαχ- 

Μοπ]αχ]γ ἵπ Ἠεργοβίας, ΕΙ ἵ5δ οἴίεπ πβεᾶ {ος 1 Ίοηρ. Κετεί 

αββίσης α ἀἱΠοτοηῦ τηεαπίης {ο ἐπο ποσᾶ, τζ. ἐγἱέιγαξίο ἔτι ϱ1/γιυπι 
αοῑῖς ὀοῦιι [ασία, αποὔπρ Ἡεβῖοᾶ Ο9Ρ. ὅ9δ δμωσὶ δ) ἐποτρύνειν 

Δημήτερος ἱερὸν ἀκτὴν δινέµεν, Ἠετοᾶ. τί 14 ἀποδινήσας τῇῆσι 
ὑσὶ τὸν σῖτον. Τηθ {ἐπτεεμιπσ-βοοτβ οἳ {16 αποϊἰεΏῖβ Ἱπετθ ηοῦ 

Ίχα οἳσ οὗἩ, τηδᾷθ οἳ οικεη Ῥ]απ]κ5 απᾶ επο]οβεᾷ ἵπ α Ῥαϊ]άίης, 

Ῥαΐ οἨ Ἠ1ρἩ ορεΏ στοαπᾶ, Ἠεπερ {1 Ῥτοτοχῦ, αποἰεᾶ Ὦγ Βαἱᾶᾳ, 

ἐν ἅλῳ κρύπτει, 1ος Αη ΙπαροβδίβΙ!ίγ. Οἱ. ΠΠ βαπι. κχιν 16, 
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1 Οπποή. και 18, Τβα]αἩ αν 18, ζετοπαῖα] τν 11, τὰ 88, Ταπίο] 

1 9δ, ΜΙοΦΗ τν 19, 19. 

ΌΟτ {πο οοηβίτασθῖοπ οὗ  {Ἀτοβηἴπρ-{]οογ βοθ θοροπῖσα 11 9, 26 τὴν 

ἅἆλωαω ἐφ᾽ ὑψηλοῦ τόπου κατασκευάζειν χρή, ἵνα ἑτοίμως τὸν ἄνεμον ὑποδέξηται. 

καὶ πρὸ πάντων παραφυλόττεσθαι δεῖ, μὴ κατὰ ἄνεμον τῶν οἰκημάτων ἢ τών 

παραδείσων τᾶττειν τὴν ἅλω. Οἱ γὰρ ἄνεμοι τὴν ἄχνην (τουτέστι τὰ λεπτὰ 

τών ἀχύρων) ἐπιφέροντες λεληθότως τοῖς ὀφθαλμοῖς τών ἀνθρώ: ὃ ϱ 

τὰς κόρας. Ἑλάπτει δὲ τὰ ἄχυρα καὶ τὴν ὀπώραν καὶ μάλιστα τὰς ἀμπέλους. 

Οα{ο ἄε αρτῖ οα]ζ. ο. 91 ο. Κο 1885: αγεα πο δὶο }ασίίο. [οσιπι ιὈί Γασίος 

οοπ]οᾶξίο. ΊῬοδίεα ἄεπιιο αππγοα οοπαραγρᾶο εἰπίίοφιε οοπυναί. Ῥονίεα 

οοπιυπυϊπιέέο οἴεῦαθ Ὀεπο. ἀεϊπᾶε οοαεφιμαίο εί ραυϊσι]ές υεγοεγαίο. Ῥοδίεα 

ἄεπιιο απιγσα οοπβρατρἰῖο κὑπίέοφιο αγεδοαί. οδἳ ἴα.Γεοεγίβ, πε  Γογππίσας 

πισοεῦιιπέ πεφιο Ἱιογῦαε πιαβοεηέων, 19. 199 αγεαπι, δέ }γπνεπέιπι ἐεγαέιτ, 

δἷο Γαοἱίο. οοπιΓοᾶἱαέωγ ζημία έεγγα, απιαγοα Όεπιο σοπιδραγφαίιγ εἰ οοπδέ- 

Ζαΐφιαπι ϱἴιγ{ππιιπι. οοπιυπιπιωῖίο Μεγγαπι εί μζίπᾶγο αιέ ραυΐσιμῖα ο0ᾳθ- 

αιαίο. αὈΐ οοαεγιαία εγίί, πε }ογηιΐσας πιοϊεδίαε εγιώέ, αἱ οτι ρίιογτέ, 

ζωέτπι ποπ εγἰζ. Ὑαχτο ἀθ1. τ. 1 61 ο. 1. Μ. ἄθβΠθΥ: ατεαπι Ε9δε ορογέοί 

ὅπ αργο, διὈζὑηιζογέ ἴοσο, «πατπι ρεγῇαγε οβδέ υεπέιδ. απο 6986 πιοβίσαπι 

Ότο πιαρπέιᾶ πε δερείίς, Ροὐἱβδίπωιπι γοίιωιᾶαπι εί πιεᾶίαπι ραιζίο αυ(ιη- 

ἄαπι . 3 Ἡ εοϊᾶα ίεγγα ραυζαπι, πιασέπιο δὲ οδ αγοϊϊῖῖα, πιο ἀρδέι Ῥαεπιί- 

πιο8α πι τ{πιἰ8 εἴικ «γαπα οὐζεδοαιέ εἰ γεοἱρίαπέ αφιαπι αἱ οδίέία αρεγίαπέ 

πιυιγτνιιβ ας ΓοΥΥπΙοἱ8. Πίαφιε αππιιγοα δοῖεπέ ρεγΓιπᾶετα: εα οπίγη Πιεγδαγιήπι 

εἰ Γογπυσοαγτπι εἰ ἰαἴραγιωπυ Όεπεππι, Θιμᾶαπι αγεαπι εμέ Ἱαῦὐθαπέ δοδἰάα τι 

ηπιώιζιηέ ἰαρίᾶε αωί εἰίαπυ ᾿Γαοϊιωιέ ραυἰπιεπέωπυ. «ἨΝοππιί εἰίαηι ἐεριιέ 

«ατεαθ, υἱ πι Βαρίεππίθ, φιοᾶ ἐθὲ 8αερο ἰζ {εππρογίδ απιπό ογδιέιγ πζπιδί, 

ας οα γείεοία οἱ ἴοσα οαἴίᾶα, ϱΥοΡρεαγεαπι͵Ταοἴιωπιάτπι απιόγασιῖα, φιιο 8ιιοςθ- 

ἀαπὲ ]ιοπιίπεθ ἔπ αεδίι {εππρογο πιεγάίαπο. Οο]ατπθ]]. 11 20, Ῥα]]αάἴαβ τ 

96,ν1τ1. ἨδΠ χθβθ ϱοπΙρατθ ΒοΏίΠδοΠ, Ρ1Οζίοαϊ Ἰνεδδαγ]ιεδ π Ῥα[εβ- 

ἐἴπα, Υ οἱ. 11 ρ. 217 ΄Α.Ίενα] «ροῦ 18 φε]οοίεᾶ {ου ἴ]πθ (]γθ8Ιησ-ΠοοΥβ: πλ]οἵι 

89 {π6η οοηβίτιιοζοᾷ ΠθΘ8Υ 6αςἩ οίπογ οὗ α οἰτοι]αν {οχπα, Ῥεγῃαρς 60 {εες 

ἵη ἀἱατηοίθτ, τηθτε]γ Ὁγ Ὀοεαίϊης ἆοππ {πο δοατί]ι Ἠατά. Ὄροπ {1ιαβο οἵτο]εβΒ 

{116 «ἨΏθανος ατθ αρτεαᾶ ου ῦ ααἰζθ θἨ]ο]ς: απᾶ 6ο ρταίῃ 15 ἰτοᾶᾶεη ουῦ Ὦγ 

ΒΠΙΤηΒΙ8. Ἠστο Ἡογθ ΠΟ Ἰ68Ῥ {Παπ Ώνο »ιιο]ι Π0ΟΓΑΒ, α1ἰ (οάᾶεπ Ὦγ οχκεη, 

60/8 απᾶ ΥΟΙΠΡΟΥ οα{έ]6, αγγαηρθᾶ ἵπ 68ο] 6886 ἤνο αὈτεαβξύ απά ἀτίνοιι 

τοιπᾶ ΤΠ α οἶτο]θ οὐ ταί]θυ {πι α1] ἀἰτεσῦίοΏβ ΟΥ6Σ ἴ1θ Ποογ. ἩὮγ {ἴΠ]8 Ῥτο- 

0858 ἴ]πο αίτασγ 15 Ώχοκοη τ1ρ απᾶ Ώθσοπαθς ολα. Τό 18 οσσαδίοπα]]γ ἐιγπεᾶ 

η(Ἡ α, Ίάγρο Ἱγουᾶσπ Τοτ]ς, Ἠανίηρ νο ῬχοηβΒ: απᾶ πὝπεη βαβ]οίεη{]γ 

{ποᾶᾶςη, 18 {Ἡτονπ αρ υη(Ἡ {Πθ 8απηθ Γοτ]ς αραἰηςδύ {16 νγ]ηᾶ, ἵπ οτᾶεν {ο 

βορατκ{θ {πο ρταΐη, Πίο 15 μετ ραΐ]ιοταᾶ πρ απᾶ πηπογεᾶ”. 

ἀνύτοιεν, ' ΗΠΙΑ), «ρεῦ ἄοπο”, ἐπο {Πτορμίηρ. Ο8, κκ 101, πα 

18, ὅτ. 8δ. ταῦτα μέν] στι 10. οὐδὲν ἐμοῦ λείπει 
γιγνώσκων, ποπ πιῖπιδ 8εῖθ φμαπι εϱο, 'Υοα 819 ποῦ αἲ α]] Ῥε]]πᾶ 

πηθ 1η Κποη]εάρο”. 
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66. Ἱ. 40. ἐκ τούτου] ]. 1, τν 96, ντ. 41. καθαροῦμεν 
τὸν σῖτον λικμῶντες, ἶαπι υἰάεδίπιι ἄε γαξίοπε Γγιπιεπέί Ῥιιγ- 
σαπᾶί ϱρεγ υοπεϊϊαξίοπεπι (Ζεαπε). πο πιείποᾶ οἳ. ψϊππονίης 

α5 αρρ]θᾶ {ο Όθαηα 15 οχρ]α]ηθᾶ Ὦγ Οοἰαπιε]]α ο γ. τ. τ 10, 14: 
οἶπι ασετυι ρα[εῖ αταπῖδφιε πιαίιι ἴπι ππι Γογὶέ οοπτεσίι», 

ΦῬαιζαϊΐπι επ εο υεπίϊζαυτίς Ῥεγ ἴοπφίιδ εραϊίιπι ἱαοείιγ ; φιιο 

]αοΐίο Ρραΐεα, 4μαε ζευίογ εδἰ, οἰίγα ἀεσείάει: Γαῦα, φιαε Ἰοπφίιε 

επιἐἐείμγ, Ῥιτα εο ΦῬεγυεπῖεί, φιιο υεπέαίογ εαπι ἱαειίαὈίέιν. 

Τη τοῖεχθΏσθ {ο οοσΏ 5θθ ἴπο τεπηατ]ς οἳ {πο βαπ1θ πτίθς 

αποίἰθᾶ αἲ Ἱ. 28. 45. ἡ] τπτ 106. 

ἐκ τοῦ προστνέµου µέρους τῆς ἅλω, ΄οηπ {]αί ϱἶᾶρ οἳ {ο Βοος 
{οπατᾶς πἩῖοὮ πο πὶπᾶ Ῥ]ους’: οἳ, 1. Τ. 44. ἀἆρχῃ, 89. 
λικμᾶν.  οἴσεταί σοι τὰ ἄχυρα, '7οι ψ]] Ἠανο 7οαχ οἶια 
οαττίθᾷ’. οἴσεται 18 ἴλθ ραβ8. Γαΐ. παῖᾶ. Ο{. αχ. Οτεςί. 494 
ψῆφος καθ’ ἡμῶν οἴσεται τῇδ ἡμέρᾳ; σοί ἴπο ἀαϊίυιο εἰ]ίοι», 

5οο αι 90, χπ 07, χπι 19. 40. γάρ] Συ δ1. 

Επ. Ἱ. 49. πολὺ γάρ ἐστι τὸ ὑπερενεχθῆναι τὰ ἄχυρα 
κτλ.] Βίατσ Τευ. Χεπ. ΠΠ Ρ. 619 Β478: πολύ ἐστω, ππαφπί Ἰαῦογί 

οί, υεῖ πι ζέπι γε[εγί, 8 φε]ιδγί υἱοὶ ἆασι, ε8 Ἱιοπιπιί υἱεῖ ἄαταιι[ 

απ, Τιθαηο]. πιιζέπι Γαετέ; Ῥαεῦαθαβ Ἰοποίις απίπι εδἰ 8δρα- 

ἑέμπι, 4 μαπι φιιο Ῥαΐεας εῑίτα [γε οἵο.; Οβπιετατῖαβ δέ επίπο 

αραίίιπι Ἰοπφ μπι, 41ο δρτα Γγωπιεπία ραΐεας Γεγαπέιγ ἴπι ὑασιπι 

αγεαε ἴοσμπι. Βολμπεϊᾶςι 64ΡΡΟΒΕΘΕ {]ιαῦ 8οπιθ ποτᾶς Ἠανο Ῥθεπ 

1οβΐ, πΘοΕΒΡΑΥΥ ἴο οοπιρ]είθ {1ο 86Π56, απᾶ Ὦθ βησσοβί5 πολὺ γάρ 

ἐστιν, ἔφην ἐγώ, τοῦτο μᾶλλον εἰκὸς ἢ τὸ ὑπερενεχθῆναι. 

ΤΠΙΑ 15 απ1{θ ΠΠΠΘΟΘΒΡΕΣΥ, 88 ἴπθ Ῥαββ8Ρο. 15 απ1ζο Ιπί{ε]1σῖρ]ο 

α5 15 βἰαηάς, ππείπας νο ἰταηρ]αίε, .Υο65, 16 15 οἳ οοηβθαπθπςθ 

ἐπαῦ {ιο οπαβ ελοπ]ᾶ ο οαττ]οᾶ Ῥεγοπᾶ ἴο οοτΏ οἶο. (858 
1144ε]] απᾶ Βοοῦξ απἀετείαπᾶ 18) ος (’ 16 ρτοβαΡ]γ πν]] {α]] οἨη 1ο 

οοΤη) {οχ 16 18 8 Ίοημ ἀῑξίαπορ {οχ {Πο οπα {ο Ὦο οαττὶεᾷ Ῥογοπᾶ 
{λθ οοτη αἶἴο. ἘτεϊίεηραςὮ τεπἆςτς «1ΐ οἴίεη Ώαρροεης {λαί {ο 
οἴιαβ, πΏῖοὮ 61ϊθ {ωτθβ]ιθς ππςΊθς {ο {α]] Ῥεύπεεη {1ο πα]χοά Ίθαρ 
οἳ ολα β απᾶ οογΏ απᾶ {ο οοτΏ. 198811, 16 Ῥ]ογΏ ποῦ οΠΙΥ οἩ {ο 
{1θ οοΥη Ῥτό οτεχ απᾶ Ῥεγοπᾶ 1{ {ο πΨπετθ {μθ Ποοτ ἶ5 οπιρίγ’. 
Ῥαἱ ἐμὶς 5εοπ1ς ταίηετ ]αῬοτυτεά. δΙ1. ἐκ τοῦ ὑπηνέμου, 
έοη {1ο 1εο-ρἶάρ. 6δ. τῇ ἀχυροδόκῃ. ’ ἴλο ρτορος τθ- 

οερίαε]ο ἔοχ {πο οΏα᾽. Δοοοτᾶῖηρ {ο ΒγεϊίεηβαοἩ, ’8οπιθ Ρατέ 
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οἳ {πο {Ἡτοε]ῖησ-ῆοου Ὦδύπθαη {πο οΟΥΏ {ο Ὦο ππποπθᾶ απᾶ 

ἐλπαῦ νη]ο] Ἰαὰ Ῥουυ πἠηποπεᾶ, Ἰο]]ογοᾶ οτί ος ἵη ΒοΠ1Θ ὙαΥ 

Ῥατίοᾶ ο”. 

68. Ἱ. ὔδ. ἐπειδὰν- καθήρῃς] χτι 14, Χνπ 8. ἜΤῃοτο ἵ5 πο 
ἀοαῬί έ]ιαί {πο ἰταθ {οσπα οἱ {ο ποτ]ῖ Οἱ Υ6ΓΏΒ Ιῃ -αιρω 18 1ηνᾶ- 
τἶαΡΙγ -ηρα ποῦ -ἄρα, ἵπ Αα, Ῥαῦ {]μθ Μβς Ἠοτο α]] ρῖτο καθάρῃς. 

Βε6 ΟοΡεί Νου. Τιοοί. Ῥ. 694, Ἠπλεγ[οτᾶ Νειυ Ῥ]γηπίσ]ιιδ Ῥ. τθ. 
µέχρι τοῦ ἡμίσεος τῆς ἅλω, 16φιε αἲ ἀῑπιίάίαπι αγεαε Ῥατίεπι. 
Βεο Αάάεπᾶα. ὤθ. κεχυµένου τοῦ σίτον, ’Ώεη {]ιθ ΘΟΥΏ 
Ί85 Ῥοεῦ ερτεβᾶ οτ{’, 1.6. 18 β1]] Ἰγίπρ {ποτο. εὐθὺς λικµή- 
σεις τὰ ἄχυρα τὰ λοιπά; ΄ψῖ]] γοα ϱο οη αἰταῖσηί νΙππονίης 

{1 τοςί οἱ {πο απ πηπογεᾶ ρταῖη») Τ1θ γγοτᾷ ἄχυρα Ἐββ {ηχος 

πηθαπίηρς : (1) ’ ιο πΥπο]ο βα]]ς”, 1. 14 ἱκανὰ τὰ ἄχυρα απᾶ δ 1. 

(9) '«ἴλο σταῖη Ῥείοτο πΙηπον!ηρ᾽, 85 Ἠθτο απᾶ Ῥε]ογ ]. 62 μὴ 
δὶςταὐτὰ ἄχυρα δέῃλικμᾶν. (8) «ιο Ἠπς]κς ᾽, 165 αΐον {]ητοεηίης, 

α5 1. δ4 απᾶ 1. 61. 67. συνώσας τὸν καθαρόν, ΄ α[ίοι την κῖηρ 
8 Ἱεαρ οἳ {πο οἶοαη Ῥοτίίοη (οἳ ἴπο ρταῖη) 1π {πο οεη/{τα, 50 85 {ο 

οοσιΡΥ α5 Η{{]ο του} 5 Ῥοββίρ]θ. ὄδ, πρὸς τὸν πόλον] 
ἘτοϊίοπρασὮ νὰ Ῥοτίαβ ΑΙΡΡΟΒΘΕ {Πῖβ {ο Ῥο οσκἰτοπιβτη 

ἸἩ πθβτη, ΟΙ8Τῃ 4παο απῬὶς οὐ ππᾶθαπαααο {ογπη]παῦ 

8σθ.11, αποὔπς Βπἱάαβ, πο οχρ]αΐπβ πόλος ὮΥ τὸ περιέ- 
χον ἅπαν. Οἱ. Ῥ]αῦ. Οταίψ]. Ῥ. 4056 Ὁ καὶ ἐνταῦθα τὴν ὁμοῦ 
πόλησιν καὶ περὶ τὸν οὐρανόν, οὓς δὴ πόλους καλοῦσι: ΧἨεχθ 

Ἠεϊπᾶοτε «οπιρ8τθς Ατὶβύ. Αν. 181 ὅτι δὲ πολεῖται τοῦτο καὶ 
διέρχεται ἅπαντα, διὰ τοῦτό γε καλεῖται νῦν πόλος, ΟἨ πΠΙοὮ 11θ 

Βολο]ῖαςέ οὔβεινθβ: πόλον γὰρ οἱ παλαιοί, οὐχ ὧς οἱ νεώτεροι 
σημεῖόν τι καὶ πέρας ἆξονος, ἀλλὰ τὸ περιέχον ἅπα». Βὐριπίδης 
Πειρίθῳ «καὶ τὸν ᾿᾽Ατλάντειον φρουρῶν πόλον ᾿, ὡς αὐτοῦ τεπερι- 

πολουμένου καὶ δι αὐτοῦ πάντων ἐρχομένων. 1ᾷ4ε]] απᾶ Βοοῦῦ | 

εχρ]αΐτι 16 {ο πηθαπ «]απά ἑατπθᾶ πρ νΙέἩ ἐμο ρ]οαρ”: Ῥαῦ ἐἶαῦ 

πιοι]ᾶ Ῥο ἡ πόλοςαοο, ο Ἠθεβγοβίας β.Υ. Βομπεῖᾶςες ση] ρτοβίοτ | 
Ῥτοδαβίμίγ εκρ]αῖηβ 16 {ο ἨΊΘΑἨΠ Ῥαΐιις {πι πιεᾶία αγεα γοζυπιάα 

ἄοῄαιι οἴτσα φιιεπι αθιιπέιγ ἵπ ϱΊ/γπι ἑωπιεπία, 5ΠΕἩ 5 15 που 

πδοᾶ 1Π ἴμο ΟΥίπιθα, 7.68 ΤαγίατεΒ πιθ 8οπέ ρα8 ἄαπα ΤΠαὈϊζιᾶς 

ἄε δατίτε ἴε ογαΐπ αυεο ἄεδ Πέαιμο, πιαῖθ 18 ἷε ]οπί Τοιζεγ ραγ ἄεδ 

επευαια. Ῥοιγ οεὶ ε[εί οπι εἸιοθὲέ, δις τι Πΐει έἐἴευό, απ ϱπι- 

Φἰασεπιεπὶ οἰτοιζαίγε φιιε ἴ)οη ἄ1ΥΟ8ε αρτὲθ φιὐὲῖ α 6ἰ6έ αρίαπί εἲ 

4 
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Ῥιγῃέό ἄεε Ῥίετγες φαΐ ροιγγαϊεπί '/ ἴγοιυεν; οπιδιῖᾳ οπι 16 εοιυγε 
ᾱε ραΐϊῖε πιεπµε; αι πεἸίει ἄε σὲ οετεῖο οπ Ρίαπίε πι 

Ῥοΐεαι, ἀΑιιξεθὲ φιαε ἴα ἴεγγτο εσὶ απ Ῥει ἄεεεε]ιόδε, οπι Γαἰῖ 
Τοιΐεν ἷα Ῥίαεε Ῥαγ ἄεδ εἶευαια, αιαφιεῖς οπ αἴίαε]ε πε ἴοπρε 

Ἠπέε αιι Ῥοΐεαι; ἐῑε ἀέοτίυεπέ ἄε οείίε πιαπίξτε τµπε ἴέρπε ερίταίε, 

Ζαεφιᾶ σε φιιε ἷα οογᾶε δοῖὲ επἰϊδγεπιεπὲ γοιῖέε ειγ ἴε Ῥοίεαι ; οἵι 

ταπιὸπιε ἶεδ εἸευαιι ἄε ἴα πιέπιε πιαπῖεγε εἰ οπ τέρείε οεἰίε ορέγα- 

τίοπι ιδφιἃ σε φιιαο ᾖ αἴτο δοἱὲ Ὀἶεπι εγπιο. με φετόες ἀεξβιίπόες 

ἃ δΐίγε ]οιῖόέεξ φοπὲ ἀέῑίδες εἰ ἀῑδίτίθιέεν επι εεγεῖο αιίοιγ ἄιι 

ΦῬοΐεαµ. Ὅπ Ἰιοπιπιε οοπᾶιὲ ἄειιο οι ἰγτοῖδ οἰευαιο 81 668 

σεγόε», {ιιδφιὰ σε φιιε 1ε8 ἐρὶς δοϊεπέ Γομῖέε εἰ ἴα ραϊτίο ἴχγδε- 

πιοπιε. ΟΠ επῖδυε επιδιῖἰε εοἰίο ραἰῖε Ροιγ δέρατγετ ἶε οταῖπι 4 

Ία αϊΐε; οε φιῖ δε ]αἰὲ αυεο ἆ68 ρεῖῖες εἰ επ ἷα ]είαπί αιι υεπιῖ. 

Οειίε πιδπιε ραϊλῖο φετὲ επβιίαε ἃ ποιγτίγ 165 Ὀεδίίαια ρεπάαπὲ 
1) Μνετ. Έτοπι Τογαβε επἰγοργί8 ἄαπβ 165 4οιυογπεπιεπδ πιέ- 

γἰάίοπαια ἄε ἴεπιρίγε ἄε ΙΠιιδείε ἆαπδ ἶε αππέεε 1198 εἰ 1194 
ραγ Μ. ἴε Ῥτο[εβειγ Ῥαΐϊα», ἐγαᾶιιί ἄᾳ 1’ 4Ιεπιαπᾶ ραγ ἨἩ 1Η. 

Ῥεϊανοιῖαιε εἰ Τοππεϊίετ, Τοπιθ 1 Ῥ. 448. Ῥατῖς, 1805. 
ὡς εἰς στενώτατον, {07 εἰς ὡς στενώτατον, “1Π{Ο 88 ΏΘΙΤΟΥΥ Ο6ΟΠΙ- 

Ῥ888 α5 Ῥορδίρ]θ’. Ο6, ΟΥτ.τ 6, 26 ὧς ἐν ἐχυρωτάτῃ, Τηπο, 1 

608 ὡς ἐς ἐλάχιστόν χωρίον, Ῥετα. ἆ9 Ε. 1εᾳ. Ῥ. 428 ὡς μετὰ 
πλείστης συγγνώμη». 61. ἵν' ὑπερφέρηται κτλ.] 5εο η. 
{ο ]. 49 απᾶ {ο µοί π. {0 Ἱ. 44. 09. ταὐτά, εαᾶεπι. 

69. 1.69. σὺ μὲν δὴ ἄρα] Οὔδεττνο {]αί μὲν δή απο {ο ὃθ 
οοπα]ποᾶ (τ 94 ποίθ), απᾶ ]ιαῖ ἄρα ῬεατΒ 15 πβαα] {οτοῬ ἐφίέντ, 
γεῦὺι ἑία εοπιραταΐ. "Ὑε]] ἴπεπ, 160 56ετης ἐμαῦ τοα εἰο. ΟἨ 
ἔπο απ{ϊοΙραίοσΥ αοσπβα{1το σῖτον 8666 η. ἴο ΧΙ 19, αν 
80, αις 92, Οὔβεττο ἴλαῦ γέ οπιρηαβῖδος σῖτον π]ζποαί Ιπεης]- 

ἐγίηρ 1{5 πιοαπ]ηρ. ὡς ἂν-- Ὑένοιτο, ΄ Ώου 16 πηβΥ ὃθ 
πηθᾶθ’, Χνι 42. 64. κἂν ἄλλον δύναιο] {ος δύναιο ἂν καὶ 
ἄλλον, Σ1Ι 29. 66. ἐλελήθειν ἐμαυτὸν ἐπιστάμενος] αν 
68 ποίθ. 607. πάλαι ἐννοῶ, “1 Ἠατο Ῥθεπ πηπβῖηρ Γοχ ΒΟΤηΘ 

Ὠπηρ). . 5 200 Νοΐο4. 095. ἐδίδαξε- οὔτε ταῦτά µε οὐδεὶς 
οὔτε γεωργεῖν, ΄πΟ 016 ετοχ {αασΏῦ τηθ {πθβο ατῖς ΔΏΥ ΤΙΟΥΘ 
Έλαη Ἠαβυαπάτγ). Τ0. ὁρῶ δὲ κτλ.] Ἠο πθαης, /1ξ οῦβεγ- 
πα{ῖοη Ἠας ἐααρ]έ της αρτἰοπ]έατε, πΏγ αἩοα]ᾶ 16 ποῦ αἷςο {δας]ι 

1ηθ {περο οτίςϱ) καὶ τὰς ὄἄλλας] {ΟΥ οὕτω καὶ τὰς ἄ., ἃ 
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πού ππη[τοπθηῦ οπη]ββῖοη οἳ {πε ἀρπιοπβίταἰῖνο απ{οοθᾶεπ{ ΟΥ ΟΟΥ- 

το]αίϊνο αἄνατρ. ΟΕ, Μεπι, τν 4, Τ ὥσπερ σύ, καὶ ἐγὼ ἀεὶ τὰ αὐτὰ 

λέγω, 1 2, 3 ὥσπερ τὸ ἀνδραποδίζεσθαι τοὺς φίλους ἄδικον εἶναι 

δοκεῖ, καὶ τὸ ἀχαριστεῖν πρὸς τοὺς φίλους ἄδικόν ἐστι, ΑΡο]. 8 58 

ὥσπερ οὐδὲ πρὸς τἆλλα ἀγαθὰ προσάντης ἦν, οὐδὲ πρὸς τὸν θάνατον 

ἐμαλακίσατο, ΒΥπαρ. σι 4, Ογτ. ντ 2, 28, Ρ]8{. Αρο]. Ρ. 219. 

πα δ10. Ἱ. Τδ. πάλαι, !α ΠΜ1]9 πμ] αρο”, Ἱπδίποπ. ανά. 
ταύτῃ, Ίιου πιοπιῖπα, ]ιᾶο γαίίοπιε, !ἵπ 8 τοβροοί ᾿, οχρ]αϊπαᾶ ὮΥ 
ἴπο {οἩονίπᾳ ὅτι, Οἱ. Απαῦ, 1 ϐ, Ἱ πολεμικὸς δὲ αὖ ταύτῃ 

ἐδόκει εἶναι, ὅτι φιλοκίνδυνος ἦν, 11 2, 82, Ηίοτ. 1. 689 γη] παγ ποῖς, 

Μστι, 1 Τ, ὃ, 1 ὄ, 2. Ὑενναιοτάτη τέχνη, ’ {ο πλοβί ᾳοπ{]θ. 
Ατό’. Β66ἩΠ. οη ΥΙ 99. 4. ῥάστη μαθεῖν] τ 67, κιτ 11. ᾿ 
Τδ6. ἀἆγε δή] Ἡεργολμίας εἶεν' ἄγε δή. Βαϊᾶις: εἶεν---ἄγε δή". 

συγκατάθεσις μὲν τῶν εἰρημένων, συναφὴ δὲ πρὸς τὰ μέλλοντα. 

τὰ ἀμφὶ σπόρον, “βοψ!πρ εἴο. Τθ. ἐπιστάμενος κτλ., 

 α]ποασἩ 1 απᾶεγείοοᾶ 16, γοῦ 1 ηοτοτ Κηοθν ὑλλαί 1 αἷά ππᾶεγ- 
βἰαπᾶά 15’, 1 ππᾷοτβίοοά αἲ] αροαῦ βοπήπςδ, ἴποπρα 1 Ώογος 

Κηου 1δ. 

3 

ΟΠΑΡΤΕΗ χισ 

Βοσγαί6θθ οοπἑζπιιο ]νβ παγγαίῖυα οἱ ἐ]ιο Γιγί]ιεγ οοπυογκαξἰο. 

θείτοεει Ππιδεῖ/ απ Ι5ο]ιοπιαςσ]ι οπι αποί]ιεγ Ῥατί οἱ αρτίσιέιτε, 

υἱσ. ἐλαί ο) Ῥίαπέΐπιᾳ Γγιζἱ-ίγοεΒ, εερεσίαἰῖι ἐἶιε υἴπε, ῇᾳ απ οἴΐζυε: 

απᾶ ἰεἰῖε Ἰγιοῦιῖιβ Ἰιοιυ Ίιο α]ιοιυοᾷ Ὁι ]ιῖς απ8ιυεγΕ {0 ἐ]ια φ116β- 

Μἱοπ5 Ῥιιὲ ἰο Ἰιπι Ὁψ Ιεσ]ιοπιασ]υι8 ἐ]ιαί Ίο Ίπειυ πιοτε αὐοιὲ 1] 

Φγοραφαίίοπι οἱ ἴπεςεν ἐἶιαπι Ίιε αἲ (γε φιρροδεᾶ, ἐλοιιρ]ι Ίιο ]ιαά 

πευεγ γεοεϊυεᾶ απ ορια ἠπδίγισίῖοπι ἵπι ἔ]ιε κιιῦ]εοί, 8ο ἐλιαὶ 

φιεκέἰοπίπᾳ ἔτι ]ιΐ8 6ᾳ86 'ωᾷ5 α πιοᾶε ο) {εασ]νίπᾳ. «Βιΐ Ι8ε]ιοπιασ]κιβ. 

τεΓιιθεά Πιΐ αθθεπέ {ο ἔ]ιε ἀοοίγίπιε ἐ]ιαὶ δοσγαϊεδ οομίά ἴεατπι απ 

ἐ]ίπᾳ απ ευεγψἐ]ιίτιᾷ Όχ ἰ]ιε 8απιε Ῥτοςεδδ; Του αρθτίσιέιγε ἶδ πιοί ο 

{δεί α Ἰιαγε]ι απιἀ γεριϊείυε φὐ)εοί, Ὀιιέ οχι ἔ]ε οοπίγαγι! ϱεπῖῖς. 

απᾶ ἐπυῖεῖπᾳ, 0]ιοδε αοφιαϊπίαποο αἲῖ πια πια]νο {/ {ια το 66 

ἐ]ιείγ εἰον απιζ εαγ απιά ποσο απιἀ Μθίεπι ἰο ἐἶιο 6ΟΠΙΠΙΟΤΙ ἰρλίς. 

απᾶ εοιπᾶε οἱ παίµτο. Ιιδίγαϊίοπ α[[ογάεᾶ Ὁψ ἴ]ιε νίπε, ΓοΥ ἑ 

οι]έιγα απιᾶ πιαπαφεπιεπἰ οἱ ιο]ίοῖ ωο πεεὦ Ίιο Οἱ]ιΥ ἰεδδοπθ Ὀιὲ 

ἔλοθε φἴνεπι Ὁι ἐ]ιε ρἰαπέ ἱέδεί[, ἤ 
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ξ1. ἹΙ.1. ἔστι--τῆς γεωργικῆς τέχνης; /ἄοθς Τέ Ῥε]οηᾳ {ο 
Έλα ατί οἳ Ἠαβραπᾶαγ 1. 1 041. 8. γὰρ οὖν]χνῃ δη. 
4. πῶς ἂν τὰ μὲν---ἐπισταίμην, τὰ δ᾽---οὐκ ἐπίσταμαι; ΄Ἠου 18 

1ὲ ροβείρ]α ἐλαξ 1 ελοτα]ά ππᾶρτείαπᾶ αἲ] αροπί βοσ/πᾳ, ποτό 
παπάρτείαπάϊπς αηγἰμῖπρ αὐοπί Ῥ]απίίηρ ἔχεοςλ᾽ ΟἨ {ο ϱ0- 
᾿ οτάιπαοη οἳ οοπίταξίοᾶ ἶπαβες 566 Ἡ. ΟΠ 1 ϐ8. 

ξο,. 1.6. οὐ γὰρ σὺ ἐπίστασαι;] χι 47 η. π. πῶς; 
βο. ἐπίσταμαι ΟΥ ἐπισταίμην ἄν, “ου ϱΠοπ]ά 1 απᾶοτείαπᾶ 2” 

ὅστις µήτε- οἶδα, φιιίρρε φιῖ πογύπι πεφιε εἶο., '9Ώθ ἩἨο ἆοθΒ 

ποῦ που (πηθη 1 ἆοπὃ Ίςπουν) αἰέῃος”, εἷο. Το ΙπάεβπΙίθ 
χε]α/ᾖτο ὅστις ἶ5 πβεᾶ 856 α βἶπιρ]ο το]αἴ]το ἵπ τε]α νο βεΠ- 

ἴρποθρ π]]ο]ι βἰπσ]ο οπαῦ, ἵπ α ἀθβηῖίο α9]θοί, ο Ῥατβοσ]ατ 

απαΗ1{γ ος οἰτοαπιδίαπος, 85 19 ρτοαπᾶ ος εχρ]απα{ίοἩ οἳ πηαί 

Ῥτοσεᾶςς). Μαᾶν. 8 105 (ϐ). ΟΕ. κατ 00. ἐν ὁποίᾳ τῇ γῇ, 
επγηαί βοτέ οἱ βοῖ] 16 15 1Π νἩΙοἩ ), χτι 29, χντι 9. 8. ὁπόσον 

βάθος] ἄ. 5 161. 9. τῷ φυτῷ] 5οε ογ. η. ὁπόσον 
µήκος (5ο. ὂν) τὸ φυτὸν ἐμβάλλειν, / οἳ π]ιαῖ ἸοπρίἩ {πο Ῥ]από 
εἰοπ]ᾶ Ὦο πΏοη ραῦ 1Ππ). ΤΠΙ8 6 ϱεποτα]]γ ἴακοη {ο ΤιεηΏ 

«που ἄοερ {ο Ραέ {ο ρ]αηῦ ἵπ {ε ρτοαπᾶ’). “Τη ΈταποῬ ρ]απία- 

Ώοπβ οἱ {λα νίπθ ατθ πιαᾶο Ὦγ ἀἰρραπρ ἴπ οπ{ πηρε οἳ πο {οεύ 
ἵη Ἱεηρία; Ῥτθβεῖηςσ ἴπο θατίἩ Εττα]γ ἔο ἰ]εῖς Ίσπει οπᾶ, αἩ 
οββεη/{ἶδ] Ῥατί οἳ ἴ]ο οροχαθίοΏ, ποβοθᾶ 6πεη Ὦγ Χεπορβοπ 

{. 64)’. 1οῦῬον, Επεμεοραεᾶία οἱ Αστίοιϊζιτε, 8 407. 10. 

ὅπως- -κείµενον κτλ., !ἵπ π]αῦ Ῥοβίίοη 16 ψ] ϱτοη Ῥερῦ”. 
Βοο τι 16 η., απᾶ {οχ {19 ἀοπΌ]ο ἂν χνι 15, χντι 97. 

6 8. Ἱ. 19. ὅ τι μὴ ἐπίστασαι] . 6 285, 3. 18. 
βοθύνους] αἩ πηΠ-Α{δίο ποτά, Ξβόθρου». 16. τριπόδου, 

Ίτοπι τριπόδης, “πιεβριτίηρ {ηχεο {6οί, ἐγρεάαΙί ἃ ποτᾶ 

οἳ αἰπρπ]αχ οοοχτεηοθ ἵπ Χθῃ., {πο Αίῑῑο {οττι οἳ π]ϊο]ι 18 
τρίπους, τρίποδος, Ἠετοᾶ. τα 00. 17. οὐδὲ μὰ Δί 
ἔγωγε]  ὄδ, νι Τ. πενθηµιποδίου, ΄ πιεαβισίηᾳ Ώνο Ἠα]ε 
19ε/’, 1.9. 23 [εεῦ ἀεορ. 18. τί δέ; τὸ πλάτος, -Αραΐπ, 85 {ο 
1ο πιά (9 ἜΤμο οχᾶθσ ἵᾳ ἤδη εἶδες τινὰ (βόθυνον) πλέον 

τὸ πλάτος τριπόδου “ἀἷᾶ γοα οσοι γοῦ 666 α {Τ6πο] ΤΙΟΤΘ ἴπατ 

άητεο {6εί ἵπ νηᾶ(Ἡ 2 Ἐοχ πλέον 690 π. {ο αχ! Ἱ]. 17. 

Ἐ]οτεπίίπας ἴπ {πο θοροπίοα, Υ ο. 15 βαὖ5 {ηαί ἵπ Ρ]απίίηᾳ νίηος {1ο 
Ἠο]ο ιοι]ά Ῥο πού 188 {απ ἴοιχ {εεύ ἄθερ, Ὠπίέ Ἡθ αἀπιῖζ ἔλαῦ οὐκ ἔστι 
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νο ο φαύλη καὶ ἕως τριῶν ποδών βάθους γινοµένη φυτεία. ἨγΙἩ Ο1ΐβ Οο]ατηθ]]α 

Υ ὄ, 2 ΆΡβΤεθς: δἳ απίᾳ απππι Παπί (4ογοῦεἙ) φμαπι υἶπεα οοπθεγαξιγ, 8ογοῦθ 

ὃπ αἰια ποηι Ἰοπρϊέιάπειφμο ἄε[οδδις ἐγἐρεᾶαπιειςδ αδιωιᾶε εδἰ; Ἰαξ- 

ἐιαΐπε αιέεπι Ὀἱρεᾶαπεας; υεῖ, δί φιαίεΥππι Ῥεᾶμπι αραίία ἐπίογ ογᾶίπεθ 

γοἴίσίιγὶ δι118, οοπιυπιοᾶ ἕως Παῦεηνιιδ εαπιᾶεηι φοφμουεγβι8 ἄατε ππεηδιι- 

γαπι δεγουῖό 8, ιο απιρ]ζιβ ἴαππεπ, φαηυ ἐπ έγες ρεᾶες αἰεέμ απ {8 

ἄοργεδεῖε; απᾶ αραϊΐπ ΤΙΙ 16, 9 Το880Υ 8ογοῦεπι Ίντι ποπ αἴἴιιπι φιιατη 

μον ρεᾶςδ εἵ δεπιῖδδΕ6ΊΏυ ρίαπίς ἴοοίς τε]οᾶέ: αοο[υΐδας ἔπι ἀιροπάμηι 

εἰ ἀοᾶνγαπίεπι (1.6. 58 16εί): Ῥτγαεσρέῦιας εἰίαπι ἵπ ἐγεβ ρεᾶεςδ. Βπο 

Ἰη ΧΙ 2, 98 Ὦθ Β4Υ5 αἆ ἄεροπεπᾶας υἱΐθβ υεῖ Ποπ παρ ἐπογεπιρπέί αγΌο- 

γεδ---Ειεζσιιδ---ἵπι αἰιιάίπεπι ἀεργέπιϊ ἀεῦεί ἀἱροπιᾶ {ο επι {586 1.8. 33 [οεί: 

Ῥα]]αᾶἴας ττ 10, ὃ φιιοᾷ δὲ δεγοῦε» Λεγὶ ρ]ασεαί, Γααίρηνις ἐγέθιδ ρεᾶ ἑθ 8 

αἴίας, ἄιοῦιβ δεπιῖβ Ἰαίαδ, ἐγίδις ἴοπφαφ. Ὀιέτα ἐἔγεδ Ό6εΥο Ρεᾷεδ 

αἰέζιδοᾶεπᾶαεδεγοῦεδ ποη δη, ο ἴαδογοπέ/γέγογο δαγπηεπία φιιαθ 

φαπρίπιυς; Ῥ]π. Ναθ. Ἠϊδί, πντΙ 25, 167 ειίσο Ἰαέέμάᾶο ραΐαε (8 5ρεάθ) 

δαΐΐς εδί, δογοῦῖθιδ Μεγ πΟΥΊΗΠΙ ρεᾶ μπι ἐπ φιαπιφιο ραγίοπι; αἰἐτέιᾶο ἔτι. 
«μοσιώπφμο Φεπεγε ἐγέρεᾶα{ζθ, 1. 168 εἴζυοδα αἰίίογεν δογοῦ 8 ροβοιώιέ, 

ΥΕ. 98ος. ΤΙ 288. 

πο ο ο σμμ μμμμμωμώμώμμωμα 

6 4. Ἱ. 290. τινά, 5ο. βόθρον. 23. τριηµιποδίου, 
ΓΤΟΠΙ τριηµιπόδιος, δεδφιρεάαἰίς, ΄ οοηβϊδεῖπᾳ οἱ οπο {οοῦ απᾶ 

8 Πα”. 25. ἐξορύττοιτο ἂν σκαπτόµενα, ἐπίεγ ραεΐπαπ- 

ἄπι ο[}οάεγεπίιι} (Τιεππο]ανίας). 24. εἷ-- πεφντευµένα εἴη, [ 
ϱἵ εοπδίίαε Γιεγῖπὲ 1δφιιε αἄεο ἴπ δΙΠΙπια δοὔζἱ διρεγ]ῇοῖε, “1 1Ί6Υ. 

Ίανθ Ῥθεη Ῥ]απίοᾶ 6ο πηπο] ἴοο πθαχ {ο ϱατ{ασθ’. . Μ. . 
ξ 16, 1 ποίθ. ΤἨ9 γε επιρηαβίζθβ λίαν : 15 παὶρΏί αἱεο Ῥε]οπᾳ. 
{ο εἰ. Όπ ο ἱχαπβροβΙζίοη οἳ οὕτω 5εο νι 08. 

3 

π9 ὃδ. Ἱ. 20. πενθημιποδίου] Ῥελποϊᾶες οοπηρατος Ῥ]ΗΠ. Ναΐ, 
Ἠ]δί, αντι 11, 6 16, 80 οαᾶεπι πιοπβιγα ἄταεοὶ αιισίογεδ οοπδεῖι-. 

ἐζισιέ τιοπι αἰίίογεξ φιῖπιο δεπιζδφτιτρεᾶε ε956 ἀεῦεγο πες ἸαἱἱογθΒ 

ἄιοῦιις ρεάίῦιιδ, φιοπίαπι ἔτι πιποῖο 5οἷο αἆ υἰοίπα αφ ιαε ρεγυεπῖαϊ. 

27. βραχύτερον, αἀνετρία], «ε]α]]ουνεγ”. 36. γάρ] χνι 600 
ΧΝΙΠ 81. ἈἨεῖείρ νοι]ᾷ τοπᾶ τοῦτό γε, Ῥτεϊιεπῦας] ὀρᾶσθα 

γε, ἱᾷ οδιζὶ σεγἰθ, δὲ τιοιι πιεπίο, 6ΕΥιαίιγ πιεεεδβε εδὲ, οἩ ἴμο : 

Ετοαπᾶ ἔ]αῦ γέ 1β πθυοχ πβοᾶ γη] οὕτω γ]ιθη 16 πηθαἸ5 ἑαπι. γέ 

16 οπα]θᾷ ἴη ἴ]ο Αάϊῑπα6, Τταπε]αία ΄αἶπορ {18 18 βο ρα1ραΡΙΥ. 
οἶεαχ”, “ἴοο ον]άρπῦ ποῦ {ο Ῥθ ϱεεη’. 

86. 1. 90. ξηροτέραν- ὁρών; “ἄο γοα Κπον τε]αἑϊνα]γ ἆ 
απᾶ πιοῖςί βο]]5 αὖ Βτρί αἰρ]με ο 989. γοῦν]νι]4π. 88. τὸν 
Δυκαβηττόν] Τη {1ο ποτί]-θαδύ οἳ {1ο Ρἰαΐη ἵπ πΙοἩ Αίῑε 



πικτ ΝΟΤΕΦ οι. 
1165, Ὀδίπεση {ιο τοις Κερληίδας απᾶ Πΐξεας, α οἶαίπ οἳ Ἠ1115, 

ΠΟΥ οα]]οᾶ Τατου-γοαπί, ἴχθ Ἠϊρ]ῃεςί ροϊπξ οἳ π]]ο] 15 1000 
{οοί, ταἩς {ογατᾶς ἴλο οἵιγ ἔοτ α ἀῑδίαπορ οἳ Άγνο πηῖ]ος απᾶ 

ἐογπαϊπαίος ἵπ α. τοπιατκαῦ]θ Ι5ο]αίοᾶ ΠΠ], αΏοαῦ οπο πι]]ο ἔτοπα 

{ἔλθ Αοτορο]β, Ἠανίηα οἩ 115 βατηπηξ α οπαρεὶ ἀεάιοατεᾶ {ο 

Βέ ἄθοιᾳο. ΤΗϊ5 15 Ιάρπίϊβοᾶ ση {πο αποϊεηί ΤιγκαὈοίίας. 
ο Ίπιου ἔτοπι Ῥβοιᾶο-Ε]αΐζο Ἐτγσίας 18 {λαῦ 195 ῬαττεηποαββΒ 

γας ϱπο]ι ἐ]ιαί 1έ5 ]απᾶ πας οοπβϊἀςτοᾶ γα]πεῖοβ. Αύ ἴπο βαΠ1θ 
πο 16 νγας ποίεᾷ {ο 155 ο,νοα-ρ]απία ους (Βέαπς, Τηεραϊς στ 

020 ρίπφιί πιεἰίογ Τι1σαῦεβδιις οἴυα), α οοπιῬϊπαοη ΨΠΙΟἨ 

αΏρεαχ5 οοπέτα{ςίοσγ, Ότέ ἶ5 εκρ]αϊπεᾶ Ὦγ ἴο Εποί ἐλαί {πο Ἠ111 

οἳ Βὲ ἄοθοτμο, α]ίποαρ]λ Ἠανίηςρ 8 τοο]γ απᾶ Ῥαστεα βαπαταῖζ, 
19 βυχχοαπᾶεᾶ 9ἩΠ ΘΥΕΙΥ βἶᾷ6, οχοερί {λαί οἱ {119 ον, ὮΥ Ρ]απία- 
Ώοης οἳ οϊγθ-ίθοβ. Τιθακθ, Τοροφταρ]η! ο Α]ιεπο, οᾱ. 9. 
ταύτῃ, Βο. τῇ περὶ τὸν Λυκαβηττὸν γΤ. ἐν τῷ 
Φαληρικῷ ἕλει, “1η ἐπ Ίοπ ]απᾶ αΌοαί ἘΠαἱθταπ”. ῬΠα]εταπι 
(οἱ Φαληρεῖς) Ψα8 οπθ οἳ {έἶιο ἔπο ἀεπαῖ Ἰπίο γΥ]οἩ {11 π/]λο]θ 
οἳ πιαχ]άπιο ΑίΠοπβ πας ἀῑνιὰςᾶ, ἴμο οἴμεχ Ῥαΐπς Ῥείταθειις (οἱ 

Πειραιεῖς). 15 να οἳ ἴμθ (πίοῬ Α θα π{ῖ5 απᾶ Ἠαά {ος 155 εροπγ- 

1ΠΟΆΒ Ἠθτο Ῥ]α]οτας, α σταπᾶδοη οἳ Ἐτεσοίποας. Ῥεπιείτίας, 

{πθ ]α56 οἳ {πο Α{ῑῑο οταίἴοΥ5, παβ Ῥογη Ἠθχε, ἈσπορῬ Ἠθ 15 σα]]θᾶ 

Ῥ]αίοτοας. Τηο ρ]αῖη 1π ἴμο νιοϊπΙ{γ οἳ π]Ιο]αγ Ῥα]εταπῃ, 

εοπ{Ἡ οαςύ οἳ ἴμο ποπίπειη Ῥοϊταιο Ίοηςσ ππα]], νγΏΙοὮ ταη θἶοπς 

19 εἄσο, πας εἀαρίθᾶ {ο πιατ]κοῦ ρατᾶαπς, Ῥεῖηρ πιοῖςῦ, 1οψ απᾶ 
θα811Υ Ἰτὶραϊοᾶ ἔτοτα πο Ἐερηῖδαςδ. Τ1Πο9 Ῥπα]ετῖο ῥάφανος (ἣν 

καλοῦσί τινες κράµβην Απϊςιοῦ. Ἡ. Απ. Υ 19) παβ πποἩ 0011- 
ππεπᾶεᾶ. Ἴεακθ, Τοροφταρ]! οἱ 4]ιεπα, οἱ. 1, ϱ. 991, οἆ 2. 

Επ. Ἱ.9δ. πότερα- ἤ]ανῃπ 28. ξηρᾷ, 5ο. ΥΤ. 97. 
ἐπεί, εἰφιῖᾶεπι, «8ἴπος᾽, ντ 40, χῃ ὃ. 98. ὀρύττων βαθύν-- 

εἰ ὀρύττοις βαθὺν βόθρον. οὐκ---ἔτι, ποπι ἶαπι, ' ποῦ αἴεν 
ἐμας᾽, ἴπιετο ποπ]ᾶ Ὦθ απ επᾶ οἳ γοατ Ρ]απίϊηπςσ. 40. ἐπειδὰν--- 
ὦσιν, “αἲνει {αγ Ἠατο Ὄθεπ ἆαρ᾽, Χνπι ὅδ. 41. ὁὀπηνίκα, 
εαΐῦ ν]αῦ 868ΒΟΠ ᾽. 43. ἐν ἑκατέρᾳ, 'ἵηπ 8ο] οἳ {πο ύπο 
βοτίς οἳ 5ο”. Τῆϊ8 16 ἨΓεϊε]κο”5 τοαᾶῖης {ος 1πθ να]σαίο ἑκάτερα 
Ιολ Βαπργρο τείαίης, ἘτοίίεπΌας] ῬχΟΡΟΒΕΡ {ο τεδᾶ ὁπότερα 

{0χ ὁπηνίκα, ΄ οἳ νπαῦ 5οτὺ ἴπο Ῥρ]απί5 ϱποτα]ά ο ἐ]αί τοι ελοπ]ᾶ 

Ῥαΐ ἵπ θ8ο Κῑπᾷ οἳ ϱοἱ]”. 485. μάλιστα] τ 102. 'Ἠϊο 
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Ἱαοσππαπῃ βἰαἰπαπύ οΟΊΊΠΘΕΒ αἶαᾳπο νοτῖβ]πηῖ]θ θ56ύ ρ8ισα ᾳπαθᾶαπα 

«441416 Βοσταὔεπι”, (Ῥγείίεπθασῇι,) 

66. Ἱ. 44. ὥς τάχιστα] τν 107, 4ὔῦ. ὑποβαλών, Ἱ.ᾳ. 
εἰ ὑποβάλοις. ἀν---οἴει---χωρεῖν] 1 θ η. τῆς γῆς τῆς 
εἰργασμένης] Ῥατ{1{1νο ροη., ΄βοπηθ γψγε]]-ρτοραχαᾶ οατίἩ᾿, βοί] 

Ἰοοβεποᾶ Ὦγ ποτ] πᾳ. 40. τὸν βλαστὸν τοῦ κλήµατος, 
εἴλο αποοί5 οἳ {πο 81), «ἴπο αρτοαῦ ποπ πο οπ{ήπρ’. 

χωρεῖν, ΄ βἰγ]Κκθ”. ΑΠ. ἀργοῦ, ἐποιλαςε, “απᾶαρ’, “πῃ- 
Ῥτο]κεη ”, τν Τ2, κκ 110, εἰς τὸ σκληρόν, {πι ἴεγγαπι Γοᾷίεπιᾶο 
πιοπι Ῥγαοραγαίαπι. “Μοβοπο ο Ῥγαθορᾶεπβ ας Ιη{ε]]οσί ΙαῬρεύῦ 

γοτρα βαλὼν τὸ κλῆμα” (Βίπ17). Ἑπὸ {15 18 ΙΠΠΘΟΘΒΒΑΣΥ. 
Τ]ϱ πιεαπῖπρ βπτε]γ 18: «ο τοι μη] 16 ποτ]ᾶ βίτικθ ΒΟΟΠΟΣ, 

1 γοα ραῦ ρτερατεά εοἳ] απᾶστ 1{, {πτοαρη πο βοξῦ πιοτπ]ᾶ ελα 

{μτοαρΏ ππτοκεπ βοϊ] Ιπίο ἴλο Ἠατᾶ στοιπᾶ 93 

ξ9. Ἱ. 60. ὑποβλητέα ἂν εἴη τῷ φντῷ, /πιπβῖ Ῥο ραή απᾶοχ 
{πο ρ]απῇ’. ᾱ. 5 226, 2 Ὁ. 61. τί δ᾽ οὐ μέλλει; 5ο. 
ὑποβάλλεσθαι, “οἳ οοπχβο 1{ πηαδί. Οἱ, αντ 6. 52, 

πότερα δὲ ὅλον τὸ κλῆμα κτλ.; ΄ απᾶ, ἆο γοα οοηβῖᾶςτ ἵδ ποπ]ᾶ | 

ἴακο τοοῦ Ῥοΐίοτ 1 γοι ϱοί {ο π]ο]ο οπές αρτίρΏί η πο 

ρτοιπᾶ Ῥοϊπίίης ἑοψατᾶς ἴπο Εἶσγ, ος, που]ά γοα Ίαγ Ῥρατί οἳ 16 | 

1οπρ{]ιπνίβο Ῥο]ουγ ἐμο βατ{ασο οἱ {1πο πποτ], 5ο ἐ]ιαῦ 16 πααγ 119 1]κθ 

Ά τονογςθοᾷ απηπια)) «Μαϊ ογοῖβ-ία απο Ία Ὀοπίατο Ῥγοηππθ 

πη]θᾶσ 1αοἴπθ, Ῥ]απίόθ 6η Ἰσηο νοτίϊοβ]θῦ οἩ Ῥί6επ, 8ΡΙὸΒ αγοῖχ 

ῃόολϊ Ποτϊσοπία]οπηθη{ Ία Ῥατίιο ἀπ{ότίοατθ, 8 τοοοαντϊτοῖβ-ύα 

ο ἵεττε, ἆθ πιαπ{ὸτθ α. ἀόοτίτο Άη ϱαΠΊΤΙΕ χοηγθχδό» (α1].) 

Ἐ]ογοπβίπας (ἄ6οροπ. ν 9, ϐ) τουοπιπιοπᾶς {1ο Ἰαΐέαγ πηοᾶθ: δυνατὸν δὲ 
καὶ ὄρθιον φυτεύειν τὸ κλῆμα, βέλτιον δὲ τὸ πλάγιον, ῥιζοῦται γὰρ θάτ- 

τον, απᾶ 8ο Ῥα]]αά ας ΙΙ 9, 14 ου ρίαπίαπι εί πιαϊζεοζιπι ἀἰεροπιήπωιιβ, 

απηοᾶίσε Ἰνπιίᾶο δοῖο, ἁιμαῦιβ οοπηιπιίς διργα ἴεγγαπι γεἰοίίθ, δαγγπεπία 

ΦΟπΟΠυιµ οὐ Ἱίφα εἰ δίο Γαεἰζέων εοπιργε]οπᾶοπί. Όπ ἴπθ ολες Ἰαπὰ 

ΟοΙαπιο]]η 4ο. τ. 17 4, 1 ΡΥεἴΘΥ8 ἴχιο Πτςύ πιεί]ιοᾷ, οἩ 61θ στοιπᾶ {παῦ υἱἱς 
ι 

ερέίπα εί υοἸιέ γεσιπιθεβ {πι αἴυεο ἄαροδίία, οδίεα οµπι αὐϊαφπεαίωγ (1.6. 
«πυπεπ {1ο βοἱ] 18 Ιοοβοπθᾶ τοιιπᾶ 1{8 γοοίβ, 8Ο 85 {ο 6χΡρο5θ {πθπι”) υωζπεγὲ- 

ο. τττ ὃ 4 ἴπ ἰΥγαπν Όοπα ραδίὑιαίαπι οἱ δἰεγοογαίαπι γεσίι πι αγ πιεπ έτη 

ἀεβφτέο. ι . 

Όι8 οὐποφία εδ. «Λαπι ἄιπι επαἰίαγο Γογέίις οτύεπι αὐϊαφμεα(ἰοπίθ ,Γο88ΟΥ. | 

έμᾶεί, οὐζίφμαπι (πλαγίαν) υἱίεπι Ῥίεγωππῳιο δαιοῖαί εὔ οτι ΠπιΦιαΤι 

Φγαοσίἰᾶκί. ΙἨΜεπιπιεγύπιιιβ 6ΥΦΟ 8ιο αὖ ἴπιο δογοδίδ 8οῖο γθεζωηι ααποϊπ- | 

σιῖο δαγπιοπέµπι αρρίίσαγο οἱ τέα ἴπ διπιηνπι ρεγάμσετε: Ἀβαϊη ἄθ ΑΥΡΟΥ. 

Ἰ 
ι 

π 
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πρὸς τὸν οὐρανὸν βλέπον, !οασιιίπε εαεῖιήι ερεεἰαπε’, Οοἶππα, 
ο, 8. πλάγιόν τι, '8 Ῥρατί οἳ 16 αβΚον, ἵπ 8η ορᾳαθ 

Ῥοβίομ”. 

Ἐ.. Ἐγαᾶ]αγ, πνἩο Ίνα8 ΏγοΓΘΒ5ΟΥ οἱ Ῥοίαπσ α{ Οαπιοσίᾶρθ, οΏδεσνες οἩ {]λΐ5 

Ῥαβδασο {ἐ]αῦ ἐ]ιο Ἰασίπς πο οα(θΐπῃς οἳ νίπος Ιοπρί]γγ]9ο ἵπ {πο στου 18 

{16 Ἐτεπο]ι ἵναγ πουν Ῥγαοξίδοᾶ; ἴοχ {πας αἰτῖκο τοοῦ ὖ 6Υεσγ Ιοἶπῦ; απᾶά 

ές ππογο Ἰοἶπές {πα6υ Ἠβνθ {ιο πποτθ τοοίς {ευ ροῦ απᾶ ἴπο βίτοηρος 

«Ἰοοία έπου πια]κο. Τογᾶ ῬαοοἨ, Ναέιγαῖ Η ἰδίογη, ΟεΠῇ6. Υ 4268475: ΄Ἠπεῃ 

γοα που]ᾶ Ἠανο πΙΒΠΥ ΠΘΥΓ τοοίβ οἳ {γιζ-υγθθν, {ακθ α Ίού ἴχθο απᾶ Ῥου 

{6 απᾶ Ίαν αἲ] Ἠϊβ Ώγαπο]εδ αΏαῦ προη ἴπο ρτοιπᾶ απᾶ οαδῦ εατίἩ προ 

ἔΊοτη: απᾶ 6υουγ ἰνὶρ υη]] {ακο τοοῦ. Απά {Πῖ5 15 α Τετ ΡτοβίαΡ]θ ες- 

Ῥοτίπιοηῦ [ον οοδέ]γ {χ6θβ, (1ου ἐο Ῥουριβ ου] ππακο βίου] υηλοαῦ 

οἴναγρθ,) 5πο]ι 45 ατθ αρτῖοοίΒ, Ῥ6ποἩθς, αΙπιοπᾶβ, οογηθ]ίαἩΒ, πια]ρογτῖςς, 

Άρα, εἴο. ΤΗ9 Ἰΐκο ἵς οοπ(ιπαα]]γ Ῥγασξϊφοᾶ γη](Ἡ νίπθν, 10568, τααδ]- 

09868, ὥς. ΤΠθ8 ποτο Ρ]απθθᾶ αἰίποι ἵπ α υἶπεα οἳ ἵπ 8π ατνιδέωπι, 1.6. 

Ά Ρ]απίαξίοη οἳ {χθες ἵπ τονΒ {ος ἐταϊηῖηρ {Πο γίπες οπ. Ο/{ {Πα {ογπιθς 

ΏΊπθγθ πγογθ {ητορῬ ΚΙπᾶς; ἴοβδο ἵπ πΠῖοἩ {ἐῑπο γίπθς νγετο 1εῦ {ο ταπ 8Ίοης 

Ώ1θ στοιπᾶ, {πο Ώγαηο]ες 'πθη Ἰαᾶση σηθ]ι Επιῖς Ῥεΐης 5αρροτίθᾶ Ὦγ 

01ο {οτκοά 5Μϊοἷκ: {ποβδθ ἵπ πηπῖομ {6 γίπθς 5ίοοᾷ κο ἴτεες υ(πουῦ 

ΑΠΣ δαρροσέ; απᾶ ἔ]οβο ἵπ πγῖο] {που πγετο ἐπαϊποᾶ οη 65ρα1ΐ6ἵ5. ποηι 

8 νἰπογαγα γγας {ο Ὀθ χηαᾶθ, {πε ᾳτοιπᾶ πγαφ εἶθ]εν α1] πγε]] ἆπρ, οὗ α ἄθερ 

{θΠΟἩ γγας πηπᾶο ἵπ νυἨῖοὮ {1θ τος πουο {ο 6 βεὐ. Τ19 οι ηρς (πναῖ- 

εοΙ{) νγετο τοβγθὰ ΤΠ Α. ΏΙΥΦΘΥΥ (θεπιίπαγἔτπι), απᾶ νε (6 Ἠαᾶ είτιοκ 

νγο]], 1.6. Ύ6Υ6 υἱυἐγαᾶίοες, ἴπογ Ίετο Ῥρ]απίθᾶ οτῦ ἵπ {19 νΙπογατὰ ἵπ τού/8 

Ίτοτα Ώνθ ο 8εγθη Ιθεῦ αβαηπᾶετ. Τ1Ἠθ ᾳτουπᾶ Ἰπππεάἱαῦε]γ αὐοαῦ πο 

νῖπθα πγαδ ἅπς οπσθ α πιοη(Ἡ, πγπ]]θ {πο Ρ]απίς πγογθ ΥοΠΡ, {ποπ Ἰπατο]ι 

Το Οσ{οῦον, {ο Τ6πΙΟΥΘ {16 πγεεᾷβ απά ρταδθ. Το πίεγγα]5 Ῥείπγοεπ ἴ]ιθ 

1ΟΥ8 Ἴγ6γθ 5οπιθείΊπιθς 1]οᾶ ντ] {πα Ῥ]οαρῃ. ὉΤ. Καἱρηί]αεσ, «οίοθ ο 

ελα 6εοτσίσς, ϱ. 572. 

6 10. Ἱ. 6θ. οὕτω νὴἡ Δία, 'ἶπ {5 (1.6. ἴ]ο Ια{{6τ) παγ, 

ορτίαϊπ]γ ’. οἱ ὀφθαλμοί, οσοι, Φεπιπιας, 'ἴπο ογος᾽, 'Ῥαᾶρ”. 
57. καὶ ἄνω, ΄αὖογο ρτοαπᾶ’. ΟἨ ἔπο πςο οἳ καί ἴο εἰτεησίπεη 
Ῥοΐ] {οσπ15 οἳ {θ οοπιραχίΒδοη 56Θ Ἡ. {ο χτν 16. 69. τὸ 
αὐτὸ τοῦτο ποιεῖν, Ίου ἰάεπι Γασετε, ΄ ἆο Ι]κουγῖεο ”, 1.Θ. “Ῥτοᾶποθ 
βλοοίς αἱδο”. 61. ἂν-- ἡγοῦμαι--βλαστάνειν] οτε Ἱ. 46. 
ΟΨρεττο {λαί ταχύ 186 Ἠοτο {πο αἀτετΌξξταχέως, αηᾶ ἰσχυρόν 

Ώιε Ῥτεᾶϊσαίο αἄ]εσίῖνο {ο τὸ φυτόν. Όη ἄν 569 Ἡ. Το 11 Ἱ. 6. 

611. Ἱ. 02 ταὐτὰ- -ἐμοί] 1 81 π. 68. γιγνώσκων] 
Χνπ 4. ἐπαμήσαιο ἂν τὴν γῆν] Χεπορποη απτοῖέ ἀἄθ ἄῑτο 
ηΟΠ εοπ]οπιεπί ααΠ {ατπῦ {οπ]ετ ]α 6εττθ, πιαῖς 6ποοτθ ατα] {από 

τοιηποχ 6η Ῥοα Ίο Ίππο Ῥ]αηέ, Ώπ ἆθ {αΐτο {οπηΏον Ία {οτγθ 
ἐρα]επιεπί ἆθ ἴοτς Ί65 οὐίόβ ἅτα ῬΡὶθᾶ. Βαπ8 οοίίθ Ῥτόσατα{ίοἨ, 

ὐλὰ.. 
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11 τοβίοταΙό ος να]ᾶςβ απ {ογοίοπῦ ρουττίχ ]ᾳ ταοίπο; οἱ Ῥ]α5 οἩ. 

{οπ]ογοίδ, παοῖπβ 165 ναϊᾷοβ «ο τοπιρ]Ητοϊοηῦ. ((6α1].) γήν 

ἐπαμάσθαι, ΄ἴο εατί] αρ’, οογτοβροηᾶΐπρ {ο {ο Τιαῖπ Ῥούαπίσα] 

ΊΘΓΠα αοσιπιιιαγο, ΄ ἴο Ώθεα)ρ αρ δατί] τουπᾶ {πο τοοῖς οἳ ρ]απ{ς ’, 

Ῥ]ηπ.ἨἩ.Ν.ανι19, 815199 Γοτυεπίϊῦιι Ἰοοῖς αἄ ο ιιπιιταπιέ αεδἰαἰε 

γαᾶΐσες ορεγζιιέφιιο πιο δ8οῖΐ αγᾶογ επιγαί, Χντι 29, τ] δ 2956 

οφετα γιβίΐσα Ἰιωῖιδ ὑπίεγυαλύ {εγγαπι {ἱεγαγό, αγΌογεΒ οἴγοιι- 

1οᾶεγε, αὈί αεθίμοβα γοφίο Ροβοαῖ, αἄσωπιμίαγε, κιςκ ὄ, 20 8 8 

εοπ/εγὶ αἰἴϊεπα Γοϊία οἴγοιμποῦγιιεγε, ἴμβοβ υεγο αζσωππιιίατοα,. Οἱ. 

Ἠστοᾶ. νι 94, 2 φυλλάδα τε ἐπιβαλὼν καὶ γῆν ἐπαμησάμενος, 

νηαιθ 16 1ΙΘάΠΒ «Ἠθαρίης πρ α Ῥαττογ). Τπεορηταξβίιβ ἆοθ 

1αρίάϊοας τι 98 πτίῆης οἳ {ο λυγκούριον ο ἸοιπίἩ, 6475 ια 

ἴλθ Ίγηχ κατακρύπτεται καὶ ἐπαμᾶται γῆν ὅταν οὐρήσῃ. 
64. σάξαις ἂν κτλ., ' ποπ]ᾶ γοα Ῥτοββ {ο οατέ] Ετπι]γ τοαπᾶ 
{πο ρ]απί ϱ) σάττειν, οοπιργίπιεγα, “ο αἴαπιρ ἄοππ, 
εχατα”. Ίπ ντα 9ῦ {πο τοῦ Ὄθατα 1ΐ πρια] αἰσηϊβοαίῖοτ 

φερίεγε, ἐπείγιεγε, 'ἴο Ῥαο]κ᾽, "]ουᾶ Ἠεανί]γ᾽. ἈΒ6ο αποἰαβίοη 

Ίτοπα Τιοπᾶοη 1. 9. εὖ µάλα] στν 92 η. 66. μὲν γαρ] 
νποπύ οοττθβροπάᾶϊης δέ; οξ. αντ 44. 07. σεσαγµένον 
εἴη, 59. τὸ Φυτόν. ὑπὸ τοῦ ὕδατος] 1 99, χτιι Τ8. 68. 

ἄσακτος, ΄ ποῦ ργθβεθᾶ βΥΠΙΙΣ᾽, 8, Υ6ΙΥ τ8τθ νγοτᾶ νἨῖοὮ ἆοθε ποῦ 

οοοςτ ασαῖη 1η Χθη, 69. κίνδυνος, βο. ἐστί. το. 

ὑπὸ μὲν τοῦ ὕδατος] {19 5επίεπορ ἶ5 αρρατεη/{]γ οοπβίτποἰθᾶ α5 Ἰξ 
ὑπὸ δὲ τοῦ ἡλίου Ἠσατθ Το 1ο]1ου, Ὀαῦ αποϊἸθς µέν Ἠανῖης Ῥεοι 

αρροπᾶοθᾶ {ο σήπεσθαι, ἴπο οοττοβροπάϊηρ δέ 15 αἰίασλποᾶ ἴο 
αὐαίνεσθαι; Ἀπ]θββ νθ 81θ {ο οοπβΙᾷθ ἐ]ο ποτάβ 8 α ΤΊ6ΤΘ 

χαρα Ίοη. οἳ {1ιοβθ ἵπ 1. 67 ἆπο ἴο ἴ]ιθ οατε]εβρπεβς οἳ α οοργβί, 
Οἵ 8 βἱο88 ΟΠ σήπεσθαι πΠΙοἩ Ἠ8β οτερί Ἱπίο πο {εχί. ΤἨθ 

πβο οἳ {ο ἆοαῬ]θ µέν απᾶ δέ ἴπ τν 61, Τ4, τε 60 15 οἱ ο ἀι[οτοεπῦ 
Ἰπᾶ, τι. [ήγουν κτλ.] 5εο στ. η. Τ2. θερµαινοµένων 
τῶν ῥιζῶν, “έλατο Ῥεῖπρ ἴοο πηποἩ Ῥοδίοπα Ἠθαῦ’. 

610. 1.8. καὶ περὶ ἀμπέλων ἄρα κτλ.] Τό 15 ον]ᾶεπί ἐ]λαῖ 
ΤβοἸιοπιασΏας ας αἲ] 8ἶοπα Όθευῦ αρεα]ίπρ οἳ {πο οπ]ίπτο οἳ {ο 
νΊπο, {οΣ “ ἔιοπρ] πο ἄτθε]β απᾶ Ῥοπιαπς Ρ]ηπ{οᾶ ῬοΐἩ παρεχ 
απᾶ οτπατηθη{α] {Υ686Β, Υεῦ {θΥ ἀῑᾶ βο οἩΙΨ οη Α Τ6σγ Ηπιϊθοᾶ 
βοα]ο απᾶ ηθαχ {ἐλαῖγ ἸοἩβθβ, ΣΟΥ ἐ7ιθ Ῥιτροβθβ οἳ βἨαᾶθ οἵ ΟΓΠ8- 

πηθηῦ,. ΤΠΘΥ 8ἱβδο Ρ]απίοᾶ ἴλο εἶπι απᾶ ἴθ Ῥορίας {ος βαρροτίϐ 

λλ-.- 
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{ο ἐλιεῖς νίπος; απᾶ {Ίου οπ]ναίῖοᾶ οβῖες ὈαᾶςῬ {οχ ἐπο ΡάΥΡο5Θ 
οἳ Ῥαρ]κοί-πια] πα, Ῥτῦ {Ἴθτθ 15 πο ἱπβίαποθ οπ τεοοτᾶ οἳ ἐλαῖχ 
λανίηρ Ῥ]απίθα ἔχορ πα αγίου οἳ οπ(ῖπρ ἔπετα ἄονη οἰδλος 

{ου παιῦοχ ος {ος {αθὶ. ους {ον ἔπθβθ Ραχροβο8 {]ιαγ Ρεοσυτθά 
ἔτοπι {1ο παἰῖνο {οτοβίς, {ο {θ πιαπαρεπιοηί οἳ πο] {Παγ 

Ῥὰᾶ Ῥρατίίου]αν αἰθοη{ίοη). ἈἘταπᾶρ απᾶ Όοσ, Πἰοίοπανγψ οἱ 
Βεΐεπεο, ΙΗΜεγαίιγο απᾶ Αγὶ, 1 Ῥ. 145. Αἱδο, 5 ΒοἨποϊᾶςε 16- 

ΙΛΑΣΧΑ, {ἐπὶ 15 Ἱπιρ]θοᾶ Ὦγ ἴπο πδο οἳ φυτὸν απᾶ φυτεύειν 
πψιἨῖο]ι ατο πηοςύ {γοαπθπ{]γ πβθᾶ οἱ πο νίπο; ]ᾳδί 45 φυταλιά 

18 {1ιο ἔυτα ἵη ἩἨοπιος (Π. νι 196, κιτ 814, κκ 186) {ου α γ1η6- 

γατᾷ. τ4. πάντα, οπιπίπο, !ἴπ α]ἱ τεβρθοίς’, ’ οπῇΙτε]γ”. 
γιγνώσκων τυγχάνεις] ντ 49. ττ. ἀκρόδρυα, ’[γαὶθ- 
{θρς’. 8ο Ατγίαη Τηᾷ16, ο, 98, ϐ ταύτῃ φοίνικές τε πολλοὶ ἐπεφύ- 

κεσα»ν καὶ ὅσα ἄλλα ἀκρό δρυα ἐν τῇ Ἑλλάδι γῇ φύεται; 99, 2 
ἐν αὐτῷ κῆποί τε πολλοὶ καὶ ἀκρόδρυα παντοῖα. Τ1θ ποτᾷ 18 
Εἰτιοί]γ αβεᾶᾷ οἳ ΄ Ἠατά-αΠο]]οᾶ ἐγαῖός ᾿ α5 ππίς, ολεβίπαὔ5, ΔΟΟΤΏΡ, 

85 πο Ίεατη ἔτοτη Ῥεπιοσχῖίαβ ἄΘοροΠ. ΧΤ4 ὁπ ώρα λέγεται ἡ 

χλοώδη τὸν καρπὸν ἔχουσα, οἷον δωράκυψα, μῆλα, ἀπίδια ('Ρρ88ΙΒ}), 

δαµασκηνά, καὶ ὅσα μὴ ἔχει ἔξωθέν τι ξυλῶδε. ᾿Ακρόδρυα δὲ 

καλεῖται, ὅσα ἔξωθεν κέλυφος ἔχει, οἷον ῥοιά, πιστάκια, κάστανα, 
καὶ ὅσα ξυλώδη τὸν καρπὸν ἔχει ἔξωθεν. Ο6. Ατὶς, Ἠϊεί, Απ. 

ντῃ 28, 4 οὔτ) ἀκρόδρυα οὔτ) ὁπώρα χρόνιος, ἵδ. Ἐτοῦ]. Χχτ Ρ. 
006 5, 2, ὃ ρ. 950, 26. Τ8. τῶν καλῶς ἐχόντων] ραχάνθ 

6οῃ. αξία τἰ. Ζοαπο᾽5 νθτβῖοη 18 /δἱ επῖπι {ία υἱέίωπι «0ι- 

δοτεπάατιπι γαϊϊο Ῥγοὐαίωγ, φιϊῖᾶ ὧο αἴίατιπι ατγύογωπο Ρίαπία- 

ἐίοπε ἔπιργοῦεςβ) το. ἀποδοκιμάζειν ΙΘΘΏΡ ποζῖθ, ἴπιργο- 

΄ατε, 'ἴο οὐ]θοῦ {ο), «ἄἴδαρρτουθ οἱ’. ΟΕ. Ο7τ. στι 1, 47 τὸ 

περιελέσθαι αὐτῶν τὰ ὅπλα-- ἀπεδοκίμασε. εἰς, ΄ ἵη 

χοβροοῦ {ο): οἳ, τ 27, χντιτ 9. τὰς ἄλλας Φφυτείας͵ / {ο 

οἴπες Ἐϊπάς οἳ ρ]απήησ’, 'Ῥ]αη ης ἵη ρεποτα]’. Βεθ Π. {ο τα 
2056, 2956. 

619. Ἱ. 88. ἀποπειρᾷ µου καὶ τοῦτο, ἱεπιρίαν ἐπίογγοθαπᾶο 

απ Ίιοο φιοφιο ἐο Ῥοδδίπι ἄοσογε, 'ἵπ 18 ᾳπθβίίοη ἴοο γοα ατθ 
Ῥτέ τια]άηρ {πία] οἳ 10”. μάλιστα πάντων, ΄ ροχ{οοί]γ γγο]]”, 
Ἡσ. « Ῥοΐίει ἴπαη απγ{Πίης εἶδο”, ποῦ ΄Ῥαίΐαχ (μαη αΠΥ οπθ 60”. 

.ΟἨ {Π15 Ιπο]αξίνο πβθ οἳ ἴμο ϱαρετ]α{ῖτο βθθ η. ἴο Ἠ[ίαν. 1. 91, 
84. ὁρᾷς μὲν--ὁρᾷς δέ] 1 88, τα 16. Οὔβοτνο {]αῦ ἴπθ οπι- 

αλ) 
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Ῥ]αςῖς {α]]6 προη ὁρᾷς, '7οι 568 ψζ] γοτχ οπΏ 6705’. µβαθύ- 
τερος] Ῥιάγτηας ἄ9θορ. τε ϐ, 4 βαγ5 οἳ ἴμο οἶϊνε ἴχθρ δεῖ δὲ τὸ 

βάθος ἔχειν τὸν βόθρον τρεῖς ἢ μὴ ἔλαττον τῶν δύο ἥμισυ πηχῶν. 

86. παρὰ τὰς ὁδούς, ΄Ὦγ {ιο τοπᾶ-ριᾶςβ); {ποτοίοτο πποτθ αρέ 

το Ῥο Ἱρτοοίθᾶ, ΟΕ, ἄθοροπ. 1 11, 1 καὶ τοὺς ἐλαιώνας δὲ 
ὁμοίως (περισκάπτειν προσήκει) καὶ τὰς βώλους διαλύει, ὥστε 

ἐπεγείρειν τὸν Κονιορτόν ἐμπεσὼν γὰρ οὗτος τῷ καρπῷ θᾶττον 
αὐτὸν πεπαἰνει. διὰ τοῦτο καὶ αἱ παρὰ τὴν ὁδὸν ἐλαῖαι εὖ- 
τραφέστεραι τῷ καρπῷ διὰ τὴν ἐπανισταμένην ἐκ τῶν ὁδευόντων 

75 κόνω. ϐ8θ. πρέµνα πᾶσι τοῖς φυτευτηρίοις πρόσεστιν] Ο. απᾶ 
Ίγ. {αλκο {11β {ο πηθαβη ΄ βἰα]κοβ ατο βεί ὮΥ οτετγ Ῥ]απί’, Ῥαό {πο 

ἴταθ τηθαπίης 18 «{ποθιτθ 31θ ΒίΠΠΙΡΒ ΟΥ Ρί6ΠΙ6 {ο 68ο οἳ {1ο 

τοαηρ ρ]απΠ5’. 

19 Ῥγοδεη{ τηθίηοᾶ οἳ ταϊφῖπρ {16 οἶϊνο ἵπ ΤίαΙγ 15 ἀεεοτῖραᾶ Ὦγ ἴπο 

1πΐο Ῥτοίεβδου Ἑ]απί ἵπ Ἠϊδ Ῥεεέροε οἳ απέἰεπέ ΠΙαἨΠΙΕΥ8 απᾶ οιιδίοπης 

ἀἱεεουεγαῦῖε ἴπ Πιοᾶεγη ΤαΙψ, ϱ. 915 Απ ο]ά {που 19 Ἠθυπ ἄοσγπ, απᾶ {1ο 

“«ο6ρρο”” οἵ βύοο]ς 18 οαῦ 1π{ο Ῥϊοςθς οἱ ποαατ]γ {1ο 5ἱζθ απᾶ ΑἩαρο οἳ 

ΤΗΊΙΦΗΤΟΟΤΗ, απᾶ νο] ἔποτα (παῦ οἰτοπτηβδίαησς ατθ οα]]οᾶ 'πονο]!”, 

0316 α{ ἴ]ιθ β81ΠΘ 0Ἴπηθ 18 {ακαπ ἐλαῦ α ϱπια]] ροτ{ίοη οἳ Ῥατ]ς 5Πα]] Ώε]οηρ {ο 

οποἩ “πογο]ο”. Τή1686, αἲθετ Πανίηρς Ώοθπ ἀἱρρθᾶ ἴπ τηΝΏΥΘ, 416 Ῥαΐ Ἰπίο 

{6 οατ{Ἡ, 8οοπ {του πρ 5Ποοίβ, ατθ {γαπερ]απί{οᾶ αἲ {ο οπἆ οἳ οπθ 76αΓ 

απᾶ 1π {ητορῬ 688 ατθ Π{ Το {οΥΠ1 απ οἶίνθ γατᾶ. ΤΠϊ8 ρτουθας οἶἼθατβ αρ 

φα{βίασθοτί]ψ, 1 (Πϊπ]κς, α Ῥ8βδαρο ἵη {πο (θοτρίο προη Ισ] ΤΙΛΏΥ 

ΟΟΠΙΠΙΘΗ{5 Ἠαγθ Ὀθεῃ ηβά6: 

Οιΐπ αἱ οποίοι» θεοξθ, πυγαδίτε ἀῑσίι, 

ἐγιαἰίωγ ο 8ἶοεοο γαᾶίαυ οἴεαρίπα ἴἱφπο. 

“«Ἕπο βίοοκ ἵπ α]ίοεν οιῦ απᾶ Γοτί]ι εἴια]] αἸοοῦ | 
ο Ῥραβδῖπς 5ίαηρο | ἴτοπα 6αο]ι ἆτγ 5ο α τουῦ’”.. | 

Τ]ιε αποϊεπίς οω]{υαἰρᾶ (1ο οἴέυα ἐπ ἴιε Γοϊϊοωῦπρ πιαηπιε’. Τ]ιον ἄιρ 
αροῖὶ ἰο ἴια ἀερί]ι οἳ {]ιγεο .Γοοί ἴἶιο ίασο ἐπίειιᾶεᾶ /Τογ ἴιε Βεπαϊπβτίατα ο; 

πΥΘΕΥΗ᾽; (]ιο ἴλιεηι ἐοοῖο οἴραπι Ἱιοαέ] Ὀγαπισ]ιος αἳ ἐλιείγ οἴέοε ἔγεςφ, αὐοωέ 
αξ ἐ]έο] αξ εοιῖᾶ ὃᾳ ᾳγαερεᾶ ἔπ ἔλα ιαπᾶ, απᾶ φαιωοᾶ ἴἶιαηι ἐπίο ἐγιιπο]ισοηπς 

ον ἴεπρί]ε (ία]θαβ, ἔταποοἈ) α” αὐοιί 18 ἐπο]ιοβ εασ]ι, ἰα]ούπρ οατο πιοί {ο ἔπ]ιγε 

ἴιε ὁατῖ, απᾶ Ῥατίπῃ ἴλιε επιᾶ8 δηνοοί]ι απιᾶ πιαγ]έπρ ἔλοπι ἐπ ογᾶεν ἔλιαί ιο 
Τοιυεγ επιᾶ πιέφ]ιέ Όε Ῥιί ἐπέο ἴλιε σγοιπᾶ. Τί οπᾶ τας ἴ]επ ἄαιινεᾷ τωϊδι α 
ππἰαέιιγο οἳ ἄιτι αππᾶ ωυοο-αδ]εδ, απιᾶ ἴ]ιε ΡίεςεΒ Ί06γε δεί αἱ α ἄερίλι ος ουχ 
Ἰπσεγε, {.ε. ἔ]ιγερ ἐπισ]ιεθ, ὕπι ἔ]ιε ϱγουπᾶ. Ώωγίπα ἴ]ιε ΠΥδί ίιυο ΨεαΤ6 ἴ]ιε ἴαπᾶ 

τυας Περί οοπείαπ{ῖη ]ιοεᾶ, Όωὲ ἴ]ιο ΡΙαπέθ 106γο γιοί ἑοιο]ιρᾶ; ἔτι ἴἶιο ἐ]ιέγᾶ γεαΥ 

αἲῖ ἔἶιε Ὀγαπε]ιεν Ὀιεἱ.ιοο οεγο σέ ο; ἔπ ἴ]ια Τουγί]ι γεαγ νε ιοεαεγ ο) ἔ]ιεθα 

ἔιυο 008 γεπιουεᾶ; ὄπ ἔἶια Πε] γεαγ ἴἶιαν ιοεγο ἐγαπερίαπέεᾶ ἐπίέο ἐ]ιθ Γωΐτιγα 

οἴΐυα ργοιωνᾶ, ατιᾶ δοί ἔτι Ἱιοῖε το]νέο]ι Ἱιαᾷ Όεεπ ἄιρ ἔ]ιε ψεαχ Ὀα[ογε. Ἰεϊειί- 

1ού Ἱ. ο. Ῥ. 861 1, ο{. ἄθοροή. ΙΧ 11, 4 πολντρόπως δὲ γίνεται ἡ τῆς ἐλαίας 
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φυτεία Τινὲς μὲν γὰρ ἀπὺ σκυταλών 'ΥἀΠΟἨΘΟΠΒ φυτεύουσι’ λαβόντες γὰρ 

κλάδους παχυτέρους καὶ καταπρίσαντες εἰς µέγεθος πηχυαῖον οὕτω φυτεύουσι. 

τινὲς δὲ ἀπὸ χαράκων φυτεύουσιν οὕτω" καταπρίσαντες τοὺς παχυτέρους κλάδους 

εἰς μέγεθος πηχῶν δύο προεμβάλλουσιν εἰς τὸν πυθµένα τοῦ βόθρου λίθον πλατύ- 

τερον, εἶτα τὸ φυτὸν ἐπὶ τούτῳ στήσαντες ὀρθὸν προχωννύουσι γῆν. Οἱ δὲ τὰ 

γενναιότατα τῶν παραφυάδων μετὰ τοῦπρέμνου φνυτεύουσιν' οἱ δὲ 

τὰ μέλλοντα λαμβάνεσθαι φυτὰ ἐπ᾽ αὐτοῦ τοῦ στελέχους ἔτι ὄντα περικαθαίρουσι 

δρεπάνῳ καὶ περὶ ἐπιτολὴν τοῦ ᾿Αρκτούρου ἐντιθέασιν εἰς τοὺς βόθρου». Ἔτεροι 

τὰ τρόπαια λεγόμενα φυτεύουσιν οὕτω’ σημειωσάμενοι µίλτῳ πώς κεῖται πρὸς 

ἀνατολὴν καὶ µεσημβρίαν, ἐκπρίζουσιν ἀπὸ τοῦ στελέχους πηχών δ' ἡ «’, καὶ 

ἐμβάλλουσιν εἰς τοὺς βόθρους, πᾶσαν ἐπιμέλειαν ποιούµενοι. Οὗτος ὁ τρόπος 

τῆς φυτείας ἐπιτευχθεὶς ζωοποιεῖ θᾶττον καὶ καρποφορεῖ τάχιον. Τινὲς δὲ ἀπὸ 

πρέµνων φυτεύουσιν οὕτω" συγκόψαντες αὐτὰ τὰ πρέµνα εἰς κορμοὺς µείζονας, 

ἐπιτιθέασι τῷ βόθρῳ τοὺς κορμοὺς ἔχοντας τὸν φλοιὸν ἄνω καὶ προσχώσαντες τῇ 

γῇ μετὰ κόπρου ἐπὶ παλαιστὴν ἑῶσι. Τινὲς δὲ ἐκ τών κατὰ γῆς µέρων τοῦ πρέµ- 

νου ἐκκόψαντες πελεκήµατα μετα τοῦ φλοιοῦ τετραπάλαιστα, προεμβάλλουσι 

λίθον εἰς τὸν πυθµένα τοῦ βόθρου καὶ τούτῳ τῶν πελεκηµάτων γ ἢ δ΄ ὀρθὰ καὶ 

χωννύουσιν ἐπὶ παλαιστήν. Τῆς δὲ φυτείας καθ’ οἷον δή ποτε τρόπον γινοµένης, 

πριζέσθωσαν τὰ φντευόµενα πρίονι. διατηρητέον δὲ ἀκριβῶς τὸν φλοιόν, ἵνα μὴ 

σπαραχθῇ, καὶ ὀξεῖ δρεπάνῳ τὴν τομὴν λειωτέον, διασώζοντας ἀκέραιον τὸν 

Ἅ φλοιὸν καὶ βολβίτῳ τέφρᾳ μεμιγμένῳ χριστέον τὸ κάτω µέρος τοῦ 

ὅρπηκος. δεῖ δὲ φυλάττεσθαι, μὴ κατὰ κορυφὴν τεθῇ ὁ ὅρπηξ' βασανιοῦμεν 

γὰρ τὸ φυτὸν κατὰ κορυφὴν φυτεύοντες' δεῖ δὲ κόπρον ἐμβάλλειν εἰς τοὺς 

βόθρους. θθίων 

88. πηλὀν---ἐπικείμενον, ΄{παί ἴμο {ορς οἳ ἴο Ρ]απίς ατθ αἲ] 
οοτετεᾷ πι α οοαπςρ οἳ πιοὶεῦ οἶαγ). Ῥεο ἄθορ. αποϊθοᾶ 

89079. 

Οοἶαπι. τ 9, 1 εροακίπςσ οἳ {πο Ῥτεραταδίοῃ οἳ α ΏἩΥΞ6ΣΥΥ στοιπᾶ {ου 

οἸϊνο-ἴτγοθς 8475 7α4Πι08 πιουεῖζο Ώγοσεγοβ οὗ ΠΙᾷο8, Φιιο οοΊΡΤΕΊΙΘΊΙΦΟΒ 

πιαπιιβ ροβδῖέ οἴγοιπιυεπίγο, Γεγασἱθείπιοβ, αγῬογίδιι αάἑπιξέο εἰ εν ]νὲς φιιαπν 
γοσεπἀἱθείπναθ ἑαῖθαθ γοοἰᾶέέο, ἐέα μὲ πε οογέΐσεπυ αι αἴϊαπι αἴίαπι ραγίεπε, 
σµαπι φ μα 8ετγα Ῥγαεοίᾶεγίέ, Ἰαεᾶαδ...Ταἴεαο ἀεϊπᾶς θεδφωρεᾶαῖθθ 8εγγα 

Ργαεοϊᾶαπέιγ αἴφια εαγπι ρῖασας ωίγαφωε ραγίε Ταΐο ζευεπέι εἵ γωυγίσα 

πιοίεπέιγ, ύ δίο φιοπιαάπιοᾶιπι πι αγΌογθ δἰείεγαί γαπιµδ, ἕα ραγίθ πια 

{εγγαΠη εἰ οασι(πιύπο οαείιπυ δΏεσίαπα ἄεροπαέωγ... δε ορογευίὲ ἑαίεαγιι 

σαρίἑίέα οἵ πια ραγί68 πιἰδίο Γέπιο σΊέπι οἶποαγε οὐ 1 πογο οἱ ἐίω ἰοίας 

θα» ἐπυπιεγσί, τα ριωέγτς ἔετγα φιαίέιογ ἄῑφιμίς αἰίο ιιρεγυεπιαἰ. δεᾷ θίπίς 

ἐπαϊσίυιθ (οαιᾶάἰοίυμς  εὖ ωίγαφιε ρατίε Ἱπωπιαπέιωη: Πέ δι ἄε φιαῖίδεὲ 

ατὂογα ὑγευί δραίίο ἔισία 6α8 Ῥονἱέἑ εἳ {πι διπιπια ραγέο {πέεγ 8ὲ υἰπειῖο 

οοπεπὲ, πο Γαοϊῖο αἰπριωέ ἀεἰοίαπέιν. Ἡϊ 3, 43 Ίου εοᾶεηη πυεηΦε (ἘθῦτακΥγ 

151 {ο Ματοῖι 15411) ὑπ ραθέὐιαίο δεπιζπαγίο πιουϊβθίπια ροδ{ο εδέ οἴεαγ{δ 

ἰαῖεας, εαπιφιθ ορογὲαί, οιΊπ ραπαετίς, Γέπιο εἰ οἴποαγο πιἰδ{τ8 οὐ ζἐπέγα 

εἰ ΕΙΙΡΕΥΡΟΛΕΤΟ πιιδει(η,, πιθ δοἱε Ππᾶαέων. Ὑαπϊστίαβ, Ῥταεάδῖαπα ταδοπα 

ν. 508, 

ἨμιλΑ 
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εγιαὶ οἱ Όγιπιαε ει» Τγίρογα Ῥγίπια οοἸοπτιβ 

γααϊσαία εεγαἰ ἐγιωιοῖς ρἰαπίαγία γαπιῖν: 

εεᾷ οαριέ απίο ζαίο υεῖεί Πιβοοφµο οἴγοπίτ, 

εἰ υἱπιοζί οοπιέγέηφαί; επι 18 7ΓΙΓΟΤΥε Όεπαδ 

οσσιρεί οἱ ἑοία ἀρθαευίαί αγθογθ Ρεδίΐ8. - 

89. ἐστεγασμένον τὸ ἄνω, ΄ἴ]ο ρατί 4,ογθ ρτοιπᾶ 15 Ῥτούθοίεᾶ 

ὮΥ 8 οοτετίης. 

δ14, Ἱ. 91. καὶ ὁρῶν δὴ κτλ.; «ππαῦ ἵ6 1 γοα ϱοθ ἵπ 
ἔπθτα απᾶ ἄοπ απᾶειείαπᾶ ὃ᾽ «ο γοα πού απᾶετείαπᾶ (ἴοτ 

Ἰηβίθηςϐ) Ἠου γοα ψοα]ᾶ Ῥ]αοθ ἔπο Ῥοΐδιετᾶ οἩ {πο βαχίασθ ος 
{11 οἶαγ»᾽ « Τ1ο εΏοα]] οτοσ ἐο οἰαγ’, βαὖ5 ῬΒταά]ογ, /ἶ5, 154ΡΡοβ6, 

ραῦ {λογο {ο Ἱκεερ οαῦ πο πού απᾶ 1] υοαῖἸιαοτ’. Έοχ τὸ ὄστρακον 

1πθ α π{Ιο1ρ8{ΟΧΥ αοοπβα/Ἰπο, 5606 Π, ὔο χτπ 12. 94. ὢν 

εἶπας, 1.6. τούτων ἃ εἶπας. 96. πάλιν ἐννοώ] ἵπ τοίθΓΘΏΟθ 
{ο π]αῦ Ἡο βα]ᾷ Ῥοΐοτθ, χυιπ ϐ7. πάλαι, απιζιάιπι, “8, 

ἨΜ]ο π]]]θ αρο’, σιςξ 1---». 96. συλλήβδην, / ρεπετα]1γ’ )ί 
καθ) ἓν ἕκαστον. ἤρου µε-- εἰ] χι 22, 127. οὐκ 
ἔφην, πεφαδαπι, “1 βαῖᾶ “Νο, 1 ἀἷᾶ ποῦ ππᾶστείαπᾶ: {ος 1 ἀἷᾶ 

ποῦ ΑΠΡΡΟΡΘ αὖ {πο πιο ὑ]αῦ 1 ϱΠοτ]ᾶ Ῥο αΌ]ο {ο Ρα” απγίµῖπς 
αὖ α]] αΌοταῦ {1ο Ῥτοροσ τηεἰῃηοᾶ οἳ ρ]απΗηρ. 97. ἔχειν] 
ΧΥΙΠ 9. ᾗ] αν ὃδ. 968, καθ’ ἓν ἕκαστον, φιιοᾶῖίδεὲ 

βεραγαϊιῖπι,  θποῖ ρατοπ]αχ Ῥοϊηῦ”, ἐπεχείρησας, διιδοερίφιζ. 
99. ἀποκρίνομαί σοι ἅπερ σὺ γιγνώσκεις, ΄ΤΏ7 8ἨΠΒΊΘΟΥΒ οοἵπ- 
οἷᾶς ν{Ἡ γοτχ οπΏ ΟΡΙΠΙΟΠΒ”. 100, ὁ δεινὸς λεγόμενος 
γεωργός, ποῦ οιρ] σοι ατθ οβ]]θᾶ {πο ϱΚ1]{αΙ {αγπιοτ”, Ὁπῖ, 

Ἱ.εγοα ἴπθ τηβΏ γιο 8τθ βροΚκαη ο α5 ο, αἹ1]{] {αγπαογ). Όπ {πο 
ῬοβἩίοη οἳ {ο Ῥγεᾶιοαίθ αἀ]οοίῖνο Ῥούποαση {πα ατθῖοἰθ απᾶ 
Ῥατβοϊρ]θ 56ο Ἠαᾶν. 8 14 α Ῥεπι. 1. 

61δ. Ἱ. 100. ρα ἡ ἐρώτησις διδασκαλία ἐστίν; πιπι ἵπ- 
ἐογγοφαπᾶο ἄοοεγίέ ροΐοθί 2 «ἶδ ᾳπεβϊοπίηρ 8. πιοᾶςῬ οἱ {θασλίηρ 2 

Ίο Θοοταζῖο Ιπίοττοραἴίοη 18 Ώστο Ῥτοτιρ]ί ἴο Όθαχ προπ Βοοτβ{θβ 

ἀπβίοαᾶ οἳ ὮΥ Βοοταίθα. “Ἰηπίογτοσαπᾶο οηΊπι οχετοθίατ 1] 

τέχνη µαιευτική, ἄθ απα αᾱ χτνι 6 8. ΟΕ. αἴῖαπι επι. τν 6, 15 

ὁπότε δὲ αὐτός τι τῷ λόγῳ διεξίοι, διὰ τῶν μάλιστα ὁμολογου- 

µένων ἐπορεύετο, γοµίζων ταύτην τὴν ἀσφάλειαν εἶναι λόγου 

(Ῥνείιεπύαεϊ). 109. ᾖ, φιεπιαάπιοᾶωπα, 1. 97. 108, 
ἄγων µε δύ ὧν ἐπίσταμαι κτλ., Ρε οα, φιίαὲ οἵο, ἄοεοπ αἶία 
αἄ]πιο πε] ἐφποία, ἀἰςριίαπα ε οοποεδείθ, “1ὺ 18 ὮΥ Ιεπᾶῖπρ της 

Γ 
Ἡ 
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οἩ ἔμτοαρ] πρβ Ίο] 1 ἄο ππάοταἑαπᾶ --- Ροϊηῖηᾳ οπῦ έ]θ 
Αἰπηϊ]ατίψ Ῥδύπθθηι ἔλοπα απᾶ οἴμασς πο] 1 ἀῑᾶ ποὺ ὑ]π]ς Τ 
ππᾶειρ{οοᾶ---ἴΠπαῦ οι 1ης]Κ6 πο Ῥε]ϊοο ἐ]ιαῦ Τ ἄο τοα]1γ αππᾶοτ- 
εἰαπᾶ ἔ]οσο Ἰαΐΐέοτ 5 νο].  δὺ ὧν ἐπίσταμαι ἵ5 ὮΥ αἰἰχαοίίοη 
{0Υ διὰ τούτων ἃ ἐπίσταμαι. 

616. Ἰ. 108. ἐρωτῶν-- εἰ ἐρωτῴφη». Όπ 1πο τερεΒ{ίοη οἳ 

ἂν 59ο η. {ο Ἱ. 11. καλόν, 5ο. ἐστί. 109. διαδοκιµά- 
ζειν, επρ]ογαπάο ἀἱρποβοετε, “ἴο ἀἰδαπραϊεμ Ὦγ ἑοβάπρ’. 

110, κίβδηλα, /Ὀαβθ), ΄ οοιη{ετ{αϊϱ’, κ 25. περὶ αὐλη- 
των, 5ο. ἐρωτῶών. 1189. ἴσως ἄν, Εο. δύναιο, 'ρειιαβρβ 
γοα τηϊσΏῦ αποοθοᾷ ἵπ Ῥογβιβᾶ]ηρ 1ηθ᾽. γεωργεῖν---ἐπι.- 
στήµων] . 5 261, 1. ἀνέπεισάς µε ὦς--εἴην] ἄ. 6 249. 
116. ταύτην τὴν τέχνην, 59. γεωργία», πΠϊοι 16 Ἱπιρ]θα ἵη 
γεωργεῖν. 

ξ1π. Ἱ. 116. οὐκ ἔστι ταῦτα, “ἐπί 19 Ιπροββίρ]θ”. 117. 
καὶ πάλαι σοι ἔλεγον] χυ ὄ9. 118. ὥστε--ποιεῖν] ὥστε 
ση(Ἡ 1Πβη. τηθχκς ἴπο παατα], πηὮ 1πᾶϊο, ἴπθ κα οἴτπα] 90Ώ8θ- 

ᾳπεποθ. ὁρῶντας καὶ ἀκούοντας, ΄ 1 {αγ Ίαγο 6768 

απᾶ 6815’. 119. ἐπιστήμονας ἑαυτῆς] . 6 180, Μαᾶν. 
665 υ. 

618. ἹΙ. 190. ὦς, φιεπιαάπιοᾶωπι, κ 69, χγι 49. 191. 

χρῴτο] τι 92. αὐτίκα, ΄ {ος Ἰπβίαποθ᾽, πΏεπ {πο Βτεῦ 
Ιπβίαπηοοθ ἐπαῦ Ῥτοβεηίς 15ο] [15 πτσεᾶ. 66 η. ἴο Ἠίοαγ, 1. 198. 

ἀναβαίνουσα, «Ὁγ οπιρίηρ’, α. 8 277, 9. 12989. διδάσκει 
ἱστάναι αὑτήν, ’ἴεασμαν πδ {ο Ῥτορ 16 πρ’, περιπεταγ- 
γύουσα τὰ οἴναρα, ΄Ὦγ αρτοαᾶάϊῖηρ οαύ 1β1θαγε5’. 194, 
αὐτῇ] τι Τὸ, χττ δ0. 126. ἡλιούμενα ταύτην τὴν ὥραν, 
«οχκροβαᾶ {ο ἴπο ταγβ οἳ ἴπο απ αἲ {λπ]ς βθαβοη). 

619. Ἱ. 196. Ὑλυκαίνεσθαι, “ἴο Ῥο βηθείοπεᾶ, τῖροπεᾶ᾽, απ 
ππο]αςαῖσα] υοτᾶ. 127. Φυλλορροοῦσα, ’Ὦγ ε]αᾶάΐπς 198 
{ομασο ᾿: ἴπθ πγοτᾷ ἆοεβ πού οσοσαχ οἱδαι]οτθ ἰπ Χεῃ. δι- 

δάσκει, Βο. τινά, 85 Ἱ. 1256. ἑαυτὴν ψιλοῦν, πιάατο (Γοἱἱἱ9), 
ἔτο αἰτίρ 15), κυπ 89. “Τη βοπθ Ῥατίδ οἳ Έχαπορ ρτθαί Ῥρατί οἳ 
Όπο οαπᾳ ποοᾶ οἳ {1ο τνῖπε ἶ5 οπ{ οῇ Ῥείοχθ γἰπίασο {οχ {οθᾶ {ο 
60/8 απᾶ {ο 1εῦ ια 6η ἀῑτεσί]γ ο ἐῑιο ἐγαῖξ. 1Τιομᾶοπ, 1. ο. 
5 407. 128. πεπαίνειν τὴν ὀπώραν, ΄{ο Ὀτίηρ 1ΐ5 ἐταῖᾷ ἐο 



264 ΛΟΤΕΣ ΧΙΣ 1 

Ῥον/{οσῖοπ”, ποῖ, α5 Ο.-Ἠ., «λα ιο απίππαη παπα ΤιΑΥ 
ηθ]]ουγ 15). Β6θ ΠΙΥ π. {ο Ῥ]αίατοἨ Τηοπα]βί, κ 8]. 260. πολν- 

φορίαν, ΄ρτοᾶπογεπθββ’, α ποτᾷ οἳ ΥοτΥ 14Υθ 006ΠΊήεποθ. 199, 

τοὺς μὲν-- τοὺς δέ] α. 6 145, 1. 150,  ὠμοτέρους, {πιπια- 
Μιγίογαν, ' ἴοο ππχ{ρθ’ ({ο Ῥο ραἰλετοᾶ). τρυγᾶν ἑαυτήν, 
υὐπάεπιίαγα {ἑρδίις ]γισίιπι, ' το σαΐ]ιου Ἠον τῖρο [ταις ). 191. 

συκάζουσι, ]ίοις ἄεοεγριιπιί. 8ο Απὶδῦ. Αν. 1699, βροα]άπςσ οοτηῖ- 

οα]]γ οἳ ιο {οτοῖσῃ βορΏ]ϊδίς, οἳ θερἰζουσίν τε καὶ σπείρουσι καὶ 

τρυγώσι ταῖς γλώτταισι συκάζουσἰ τε. τὸ ὀργών ἀεί, 
μὲ φιαεφιε Ίος εδὲ πιαίιγα (Ζοππο), Ἠδ. 'ἐπαῦ νηῖοἃ ἔτοπα 

παρ {ο {παθ ΒΕΙΙ5 {ο τίρ6ηθββ’, ἵηπ Ῥατνο αρροβίΠοη {ο 

ἑαυτήν, 869 η. ἴο1 1956. ἀργᾶν (Θαπε]τί Φήᾷ, «εἰτεπρί]μ”, ἀγρᾶ, 
Παῖσθ᾽, «αποοπ]οπορ)) 18 βαἱᾷ οἱ Ρ]αΠ/{5 φιμαο ἴωγρεπί εἰ αἄ πιαἑιγ- 

ἰαίεπι ρεγυεπογιιί, Ἡοτοᾶ. τν 199 πρώτα μὲν γὰρ τὰ παραθαλάσσια 
τών καρπῶν ὀργά ἀμᾶσθαί τε καὶ τρυγᾶσθαι Απᾶ ὁ ἐν τῇ κατυπερ- 
τάτῃ τῆς γῆς πεπαίνεταί τε καὶ ὀργά. Ἠεπορθ ϱεπθτα]ΙΥ οἱ ἴμθ 

«οχοϊεπαθπῦ οἳ 1αδῦ οτ απγ Ἰπᾶ οἳ ἄθβῖτθ, να 1Π8, Αθ5οῇ, 

ΟποερἩ. 464 τὰ δ᾽ αὐτὸς ὄργα μαθεῖν, 1.6. ἐπιθύμει, Τπασγᾶ. ττ 

91, ὃ ὧν ἀκροᾶσθαι ὡς ἕκαστος ὤργητο, απᾶ πλ ροη, ΑσατΙ. τ, 

3225 παρθενίου ϐ) αἵματος ὀργάῷ περιόργως τ) ἐπιθύμει "Αρτεμις. 

Ἔτοπα ἐῇθ β8Π1θ τοοῦ Ό6Υᾷ οἵ υίγβ 90Π19 ὀργάς «α {οτβ]ο Ῥίθοθ ο 

Ἰαπᾷ”, ὀργή “παίατα] ἀϊδροειδίον”, «ἠπιρπ]εο), Τιαῦ. υἴγφ-α {8 

ῥτθεη ἰπῖρ”, υἱγῃ-ο «8 πιπ]ᾷεη’. 66 ῬτἨπ]κοη οἳ Τἴπιαρας 

Ῥ. 198 οᾱ. 2, 11869. Οπ ἴπο ροβῖβοη οἳ ἀεί, 6βοὮ ᾖπιαθ), αξίος 
ἴλθ ῬαχΜοῖρ]θ 56θ 4Όογο στπ 46, χντῃ 9ὔ απᾶ η. {ο Ἠ[ατ. ο. ", 2. 

ΟΠΑΡΤΕΗΒ ΧΣ 

1 αε]ιεᾶ Ιεολοπιασ]ιθ, οοπἰΐπιεν δοσγαΐσε, “1Ι{, αἲ γοι δα, 
αρτίσιζέιγε ὂε 8ο ἑαθῖῖι Ἰεαγπεᾶ, Ίιοιυ ἆο Ί/οιι αεεοιωιὲ ΓογΥ έ]ιε 

Γαἴζωγε οἱ 8οπιε οἱ ἐ]ιοδε 0ο επθαφε πι 1 Πε τερίεᾶ ἐ]αί ἐ]ια 

σαιδε ο) 1]ιεῖν Γαἰἴιγα 0ᾳ9 πιοί 80 ππιιο]ι ιοαπὲ οἱ Ἰιοιοῖεᾶρε, αἲ 

Ίοαπιέ ο) οαγεΓωῖπεθθ απ ὑπάιδίτή. Ίπ οοπιπιαπά(πᾳ απ αγπι! έ]ια 

βεοτεί ο] 810088 ἆοεδ ποί ἄερεπᾶ 80 πιιµο]ι Ἱίροπ Ἰπιοιωϊεᾶφε οἱ 

ἰαοίΐσε, αθ Ἱέροπι Γοτεείρ]ιέ απ Ῥγεσαωίοπ, απιά δο αρτίσοιειιγἰςίς, {γ 

τ]ιεΨ οΐφ]ι {ο ἐ]ιγίυε, πτιδὲ ἰαλε ραΐπθ {ο οαΥΥΗ/ οιὲ ἔπι ργαοιίσε ἔ]ια 

εαξή Ιέ88ΟΠ8, τὐ]ιίο]ι 6ΟΠΙΠΙΟΊι οὐδεγυαξίοπι ἰθας]ν68. “Πιωεὐαπάτφ’, Ἰι6 

μμ  τ-- 



πει ΝΟΤΕΣ σος 968 
φαΐᾶ, «ἶδ α ὉεΥΥ ϱοοᾶ ἐεδὲ οἱ ο]ιατασίετ. ΊΤ]ιξε ϱοοᾷ Παιὐαπάπια 
αοὐ[ῖ επ]ογοε εἰγίοί ρωπούιμαίίν ἔπ ἴ]ιε ουτε ο Ἰαῦοιγ ροπ Πΐ8 
10ΟΥΊΩπΕΛ. απᾶ ποῖ αἰἴοιο έ]επι ἴο ὂε ἶασ απιᾶ 5εαπιρ ἐεῖγ 1οοτίς, 

αξ ειιο] ἱπαί[εγεπες τοῦ] πια]ιε α οοπβἰζεγαδῖε ἀϊπιἰπιίοτι ἔπι 8 
' αππιαῖ τεοαρίδ. «Γή οιυπ Γαΐ]ετ, Ίο]ιο Ίυα8 ἀευοίεᾶᾷ {ο αρτίσωέιτε, 

“αιεεᾷ ἰο δα ἐ]ιαὶ ἐὲέ Ίσα α πιοδέ Ργοβίαδίε οεσιραἰἶοπ απᾶ, α5 α 

του οἱ {ὲ, Ίιε Ργαοξίεεᾶ α υετή εἰπιρῖε ἀευίσε: Ίιειωοιῖᾶ Ριιγε]ιαθε 
Ρίοίε οἱ ἰαπᾶ ἰ]αῖ 1υετο οιέξ οἱ ογζεγ απᾶ Ἰιαᾶ Όεεπ πεφτεοεᾷ 
Όψ ργευῖοιδ οιύπετβ απᾶ, α[ίεγ ἱπιρτουΐπῃ ἔ]επι ὃη οατεΓιῖ σμ]έμτα, 

γεδεῖῖ ἔ]ιεπι αἲ α ἶαγφε ργοβὲ απᾶ δι! ο]ιεγε. ΊΤ]ια ἱπιρτουεπιεπὲ 

ο ειιο]ι Ἰαπᾶς 10αβ α 8οιγοθ οἱ ατεαξ επ]ογπιεπέ ἰο Ἰΐπι, απιᾶ 

πιαη Όᾳδ τεσοπιπιεπᾶεᾶ αξ α ω]οίεδοπιο απἄ Ῥτοβίαῦῖε οσσιρα- 

Μΐοπ ἐο οἴ]ιεγφ’. Του Γαί]εγ”5 ἴουα οἱ ]η8 Ἰαπᾶ”, Ι τερῖἰοᾶ, “πιιιεὲ 
Ίαυε Όεεπι δοπιεἰ]ῖπᾳ Ἰἶλε ἐ]οα ἴουο ιο]ῖα]ι οι σοτπι πιεγο]απίβ 

Ίαυε Τογ ἐ]εῖγ σογπ. 1Ιὲ ἆοεθ ποῖ τευεπέ ἔ]ιοπι Γγοπι ρατέίπῃ τοζέ]ι 
Μὲ ο έ]ιοξδε το]ιο τοἰ1ῖ σίνε ἴ]ιε Πιῖφ]ιεδύ Ῥτίσε ΓοΥ 1’. ἍΙδε]ιοπιασ]ιιι 

ἴοο]ς ἐ]ῖε αξ α Ῥίεσο ο ταϊϊῖετι οπι πι! Ρατὶ, απζ εαϊᾷ ἰλιαί Ἰιε 

ἔ]οιισ]ιέ ἔ]ιοξε 10]ιο δι1έ Ἰιοιιδεβ ΓοΥ 8αῖε Ίοετε ἴπι ἔ]ια 8απιο 8ΕΊ156 

οπᾶ οἱ ὑιϊιάίπαφ. Το ἐς Ι τερ[εᾶ ἐ]αί Ι τω ἴπι εαγποδὲ ἴπι 
τλἰπλίπᾳ, αν Ἰιε ευἰζεπεῖη ἀἱά, {]ιαί ἴουε ο) ἴιοτε {5 α δρτίπᾳ οἱ 
αοίίοπι τοζέ]ι αἲῖ πιεπ. 

61. Ἱ.1. ἐνταῦθα δή] αν 19. πῶς; οιγ2 «Ίου 15 16 
Ένα 9. εἷ--γε, “1 1ξ Ῥο ἴταο ἐΠιαξ᾽, µῥάδια μαθεῖν] αυτ Τ4. 
4. πράττουσιν ὁμοίως, εαᾶεπι Γογέιτια έιπιέιγ, 'παθεῦ η ει 1κθ 
βποοθββ’, “{8το α]κο”, χι 40, χτι ὃτ. δ. ἀφθόνως]τ 58, τι ὅθ. 
περιττά, ΄ΤΊΟτθ ἔμαπ {Πεν παπζ’. Ογτ. ντ 2, 21 τῶν ἀρκούν- 
των περιττά, ἨΙο. ο. 2, 2 πλεῖστα τὰ περιττὰ ἔχετε. 6, 

πορίζεσθαι] ντ 40, χτ 00. Τ. προσοφείλουσιν, {πβιρεγ αεδ 
αἰϊεπιπι οοπἰγα]ιιπὲ, «ταπ Ιπῖο ἀεὈί Ῥερίᾶςς’. Βεθ η. ο ΧΠτ 8, 

ξ 5. Ἱ. 10. τῶν γεωργών πιαγ Ὀο ἴακεπ εἶίπες α[ίετ ἡ ἐπι- 
στήµη ΟΥ 88 ἴπο ρατ{111Υ9 ρεη. Βἴ6Υ τοὺς μέν. ἐστιν ἡ ποιοῦ- 

σα] ]. 110, αγ 29, 

68. Ἱ. 19. διαθέοτος, “ταπηῖηςρ αΌοπῦ, ερτεαᾶϊπςσ’. Ο8, 
Ουτ. ντ 2, 189 (οἳ α Ῥαπίο {εαχ) ὡς ἤσθετο φόβον διαθέοντα ἐν τῇ 
στρατιᾷ, Ἠε]]. νι ὄ, 56 διέθει θόρυβος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ. 189. οὐχ 

ὁμαλῶς---ἔσπειρεν] χυπ 47. οὐκ ὀρθῶς τοὺς ὄρχους ἐφύτευσεν 
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(5ο. ὁ γεωργός Β. ὁ φυτεύων), «ἀἱᾶ ποῦ Ῥ]απίό Ἠ]5 τοῦ8 οἳ ἴχεθβ 
βἰταἰρ]ιῦ”. 14. ἀγνοήσας- φέρουσαν] Ίο πιὶρ]ιέ αἱβο ταιᾶ 

γἢν τὴν φέρουσαν ΟΥ τὴν γῆν τὴν φέρουσαν. Τ19 τήν παῖρ]ιξ 

ΠΠ Ἠανο ϱαυβιθαίθὰ πο ΒΠΡΙος γῆν τὴν φέρουσαν. 156. ἐν 

ἀφόρῳ, ἔτι δεί] δοῖο, '1π εν βοἳ] πηρα αῦ] Γοχ Ὦπορ᾽, ; 8Ώ 10ΠΙΡΠΗ. 

16. τῷ σπόρῳ-- προεργάζεσθαι] χνι 49. | 

δ4, Ἱ.19. ἔστιν ἀκοῦσαι, ᾖἱσεί αιιάίγαο, :0Ώ6 1ΠΑΥ θα 18. 
βα1ᾷ”, τ 19, αι 20. ἀνήρ, /"ἴλο τηαπ’, οοηεπιρίποιβ]γ. 66 | 

ΤΗΥ Ἡ. ΟΠ Ῥ]αίατοἨ ΤἨθτα. αυτ 22. 90. αὐτῷ] α. δ 184, ὃ. 
21. σπείρηται (5ο. ὁ ἀγρός), “ΤΠ Ῥο βοπΠ’. γίγνηται, βο. 
τῷ ἀγρφῷ. οὐδ᾽ οἶνον ἔχει] Οἶεετο αραᾶ Μαστοῦ. π 10: 
φιῖ ποφιιε δεγὲὶ υῖίοπι, πεφιιε Πιιαε δαΐα εδὶ ἀῑῑίφεπίον σο]έ, οἴσιυπα, | 

Ἀσιιδ, Ῥοπια ποπι ἸαὈεῖ. 232. ὦὧς ἴοί ὅπως 18 ΤαΥε]Υ τιδοᾷ 1. 
οὐ]εοῦ 5εΠίΘηΠΟΘ8. 66 Μαάν. δ 125 Ῥοπι. 6. 98. αἱ οὖσαι, 

εἴῃο νίηθΒ νλ]οἩ ο Ἠας). Έον ῬοβΙίοπ Οἱ ὅπως οἳ. χντ 50. 

6 δ. 1.206. ἃ διαφέροντες] ἄ. ὃ 160,1. 37. διαφερόντως--- 
πράττουσι, ἀίυεγθα (ογίια μήφη ε{αχο ἀΠετεπ{]γ’, «πιθοῦ. 

ση ἀϊΠοτοπό ἄαστεθς οἱ 5ποσθβς’, οἳ, 1. 4. ἤ] ϱαρρ]σ δια- 
Φερόντως πράττουσι, Ἡ ἴλο ἰοσι 6 α]]οπγθά ζο φἴαπᾶ ας 16 18, 
Ῥαῦ ΒοἩπεϊάος, Ἐοχεί, ΏΙπᾶοσί απᾶ ΒοΠαΚΙ πγοπ]ᾶ οπηΐ6 {Πο οἱ 

Ῥθέοτθ δοκοῦντε  Ῥομεπ]κ] ἐπ] έοτο 158 σα αξἴθγ πράττουσι, 
{ο ΑΠ αρ πλἨῖοῖἃ ο βαρροξίθ τῇ γὰρ ἐπιμελείᾳ διαφέρουσι. 
Τταπρβ]αίο: “Τηοςο ατο {πο Ρροϊπές οἳ ἀῄογεπορ ἵπ ΓΑΥΠΙΘΤΒ ὙΙσἩ. 

πια] ἐ]λοαῖν 5ποοοβ5 ἀΙοτθοηί, πιποἩ ταΐμες {παπ α {αποὶθᾶ. 

4ἱβοογθιγ οἳ 5οπ19 {πρεπίοις οοπ/χίναηορ {ος ἀοΐπρ ὑλπαῖν πγοτ]ς”, 

16. «ὔΊναπ ἴποβο {το ἀλοτεπ{Ιγ πΠο 41ο τεραἰθᾶ {ο Ἠατθ. 
ἀϊποογοταᾶ οίο. πευο ἵ5 6οπιθ Γοχοθ 1π {1ο οῬ]θοδίοη ταϊεθᾶ Ὦγ 
Ο0ομαῦ Ν. 1,. ὄ9δ, πΊποπι Τήπο]α {ο]11οΨ5, ἴλαίῦ διαφερόντως 

οβηποῦ Ῥο προ 1Π ἴπο Β6Π5ΒΘ6 1Π ΠΙΟ διαφόρως 15 αδααβ]] 
οπιρ]ογθᾶ. ἈἘῬταί 59ο Μοπα. Ί 8, ὅ οὐδὲν διαφερόντως ἀπο- 

κρίνῃ µοι ἢ ὅτε σε ἠρώτησα, ΑβΘΡ. 1 96 ἐπείθετο τῇ πόλει οὐδὲν 

διαφερόντως ἢ κτλ.: οἳ 901189 155 οτάίπατγ 56Π5Θ 15 οπἰπιίε, 

ἐπείφπίίον, Ργαεἰεγ οεἰΟΥΟΦ. Ἠθ ἨΣΙἴ68: διαφερόντως πράττε 

ού /ογίιπα εἰ ορίῦιθ οΕἴΕΥΟΒ 8ΊΙΡΕΤαΥΕ, ἀἰίίογεπι εδδε εἳ Γογύωπα- 

τίογεπι Φιιαπι οείεγοΒ, οὗ βἱο ἄθπωππα Ἰπία]]οαϊνατ απὶά εἰς π 

μᾶλλον ἢ οἱ δοκοῦντες σοφόν τι εὑρηκέναι εἰς τὰ ἔργα. Έτ 

οπἶπα θίίαπι ἑαπο απά ἵπ αρεοα]ίατα πογἰς αιήραβάαπα Ἱπγοθηωβίε 
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πἐοτοπίατ, οὗ οἰῖαπι ἔππο σοοἶοπας ἀΠίσοπα οὗ αβεϊᾶππς ϱ το 

χαρίίσα Ῥίας {αείοραῦ 1ποτί οἳ διαφερόντως ἔπρασσε (παπι ᾳπῖ 
πογοταπα {πτοηπέοταπα βο]]οτίατα ποη θαᾶστα οπτα οὗ ἀΠιροπίϊα 
χοὶ ταςίίοιο αἀλίρεραπό. Ἰίαααθ το διαφέροντες ἀλλήλων 
θπιοπάαπάππη 6956 αρρατεί διαφέροντες ἄλλων, ποπ επΊτα αστίοο]αθ 

αἱ ἀῑ[εγιπέ ἐπίεγ 8εθε 5οᾷ φιῖ ργαεδίαπίέ αἴϊίο βο]οραπῦ οἱ βο]οπῦ 
3η χο Ἰαπ/1οσο 6856. 

66. Ἱ. 98. οἱ στρατηγοὶ--οἵ µέν, Ῥατ{Μ1{1νο αΡροβΙΙοἩ, 
χικ 151. 29, ἔστιν ἐν οἷς τῶν στρατηγικών ἔργων, ὕπι φιῖ- 
Ὀικάαπι ατέῖθ ἐπιρεταίοτίας πιιπετίῦιι. οὐ γνώµῃ διαφέροντες 
ἀλλήλων, “ποῦ Ὀθοβτδθ {Παογ ἀῑῆες ἔτοπι οηπθ απΠοΐΠε ἵπ ππάεῦ- 

αἰατιά]πρ’. ᾱ. δ 1868 Νοίο τ. 89. τῶν ἰδιωτῶν, ’Ῥτϊναίθ 
βο]άϊεις’. Ο8, Απαῦ, ν 7, 298 καὶ ἄρχοντα καὶ ἰδιώτη», 1 ὃ, 11 

οὔτε στρατηγοῦ οὔτε ἰδιώτου, ἩΙ 2, 89. 

επ. Ἱ. 54. οἷον] 1 868. 96. βέλτιον] υπ 19. 96. 
᾿ οὕτως ὡς ἂν κτλ., 'ἴπ ἴθ πΙ8ΏΤΠΟΣ ἵπ νο (αγ γνοι]ά βρηί, 1ὲ 
Άσλί ἴ]λαγ πιπαςί, {ο ἴπθ ρτοα{οβῦ αἀγαπίασθ’. Ο8. ΑΘΡΟΠ. Ἐτηγσίας 
Ῥ. 999 ο ὑπὸ τῶν σμικρῶν τούτων ἂν μᾶλλον ὀργίζοιτο οὕτως ὡς 
ἂν µάλιστα χαλεπώτατοι εἴησα», Μετα. 1 6, 2 ἕῇς οὕτως ὡς οὐδ' 

| ἂν εἲς δοῦλος ὑπὸ δεσπότῃ διαιτώµενος µείνειε, ΟΥτ. 1 1, 2 τοῖς 

καρποῖς ἐῶσι τοὺς νοµέας χρῆσθαι οὕτως ὅπως ἂν αὐτοὶ βούλωνται. 

66. Ἱ. 41. ἐπιμελοῦνται ὡς ἔχῃ] η. {ο 1. 20. 

Ἱο 89. 1.49. ὅταν τε]χτθ. διὰ στενοπόρων, 5ο. χωρίω», 
[Ρεν Γαισεβ 8. απριείίας, ΄ἰἩτοπρΏ  Π8ΙΤΟΥΥ 4θβ]ϱ”, 45. ἴωσί 
που, πάνυ] Βο ᾖ40οῦβ τοβᾶβ {οΣ {πο υα]ραίο ἴωσι»ν, οὐ πάνυ. 
΄ Μοςῦ οἱ {ο οοπηπηθη{Ε{ΟΥΒ αὖθ βαθἱββθοᾶ ΠΠ ἴμο οπΙββΙοη οἱ οὗ. 

.44. προκαταλαμβάνειν τὰ ἐπίκαιρα, ἴοοα ορρογίιπα οοσιραγθ 
᾿τιπᾶε Γαοίΐῖε οὐδεγυατί εἴ τερελῖ Ροβδίπέ Ἰοβίεδ, "ο βεῖσθ ΟΟ0Π]- 

ππαπᾶίηρᾳ Ῥοβίοπβ Ῥ6[οτοΠαπᾶ’. Ο8. Ἠϊαι. χΧδ. 46. κρεῖττον, 

| Ρο, ἐστί. 

610, 1.46, ἀλλὰ καί, “ἴΊεῃ, ασαϊπ’. κόπρον λέγουνσιν 
|.--ὅτι ἐστίν] σνττ 08, ας 02. ἄριστον]τττ24,2ὔ. «48, 
 καὶ---δέ] 1 856. ὁρῶσι γιγνοµένην] ἄ. 8 280. 49. ἀκρι- 
βοῦντες, Ἱ.ᾳ. ἀκριβῶς εἰδότες, “Κποπίηρ εχβοί]γ’. Οἱ, Οὐτ.1 
'ὃ, 16 ἀκριβοῦντα τὴν δικαιοσύνην, ΤΠ ὃ, 19 οὐ γὰρ ἔστι διδάσκα- 

Α 
λος οὐδεὶς τούτων Κκρείσσων τῆς ἀνάγκης, ἢ ἡμᾶς καὶ λίαν ταῦτ' 



2608 ΛΟΤΙ ΧΧ το 

ἀκριβοῦν ἐδίδαξε. ὧς γίγνεται, φιιο πιοᾶο, Ἡουν Τὸ 18 ρος’. 
Οµ ἴ1ο ἐταπβροβΙδΙοη ο ὅμως υΙη Ῥατθιοιριθ 5οθ Ἡ. ἴο χιν 98. 
ῥάδιον ὄν, ΄αἰίποαρ]ι 16 16 θαβγ’, Δοοπβα{1νο αὐβο]αία, ποῦ {ο 
Ῥο {ακοι ἃ5 ἀεροπᾶσηί Ἡπροη ἀκριβοῦντες, 4.98218,9. πολλὴν 
ποιεῖν] Ῥοο ἴπο τοπιατ]κ5 οἳ Ἐ]οτεπίίπαβ {π δθοροῃ. 1 99, 
60. οἱ μὲν---οἵ δέ] Β6ο η. {ο πα θ5, υπ 108, χτςκ 4, Μαᾶν. 8 189. 
τούτου- ὅπως ἀθροίζηται] ]. 4ὔ.  δΙ. παραμελοῦσι, ΄ραΥ πο 
Ἠθεᾷ {ο 15”. 

611. Ἱ. 61. ὁ ἄνωθεν θεὸς παρέχει] {ΟΣ ὁ ἄνω θεὸς παρέχει 
ἄνωθεν, Ὦγ ϱ πε]]-κπονη αἰἰταοίίοτᾳ, αοοοσᾶΐηᾳ {ο ΨἨΙοἩ 

χο]αίῖοη Ῥε]οπρίηᾳρ {ο {16 ποπΏ, Ῥεΐης αἰἰτασθεᾶ Ὦγ ἴπο τετῦ, 

ῬθοοπαθΏ {πο το]αίίοπ οἳ ἐ]ιαί γοτΏ. Βο Τηπο. Υ 9ῦ ὁ ἐκεῖθεν 

πόλεμος δεῦρο ἥξει ξο ὁ ἐκεῖ πόλεμος ἥξει ἐκεῖθεν, ΤἨθορΗτ. 0Ἠ41. 

ΤΙ 4 ἄρας τι τῶν ἀπὸ τῆς τραπέζης Ίοχ ἄρας τι ἀπὸ τῆς τραπέζης 

τῶν ἐν τῇ τραπέζῃ ὄντων. 69. τέλµατα, “βίαπάῖηρ Ῥοο]β’. 

ΟΕ, Ατὶςί, Αγ, 1598 ὄμβριον ὕδωρ ἂν εἴχετ' ἐν τοῖς τέλµασιν.. 
ὕδ. ὕλην, «οροίαὈ]ο πιαί{ετ’: Υ. Τηᾶες 5.γ. Ο6. ἄθορ. 24, 3. 
ὅταν ἤδη τὸν βώλον κρύπτειν ἄρχηται, σκαλλέσθω, ἵνα ἥ τε ἀγρία. 
ὕλη ἀφανισθῇ καὶ ἀπὸ τῶν ὑδάτων γεγυμνωμέναι ῥίζαι προσχωσ-. 

θώσι. 64, τὸν μέλλοντα σπείρειν] αυ 59, 49. ᾱ- ταῦτα] 
ᾱ. 6 169 Νοΐοδ. ὄθ. ἤδη] πΊεη ἐλπαῖ 15 ἄοπθ. αὐτός, ἴροο. 
ἂν ποιοίη (ταῦτα) οἳς ἡ γἢ ἥδεται, «που]ᾶ Ρτοᾶπορ ἔ]λθ πιαίοτία]. 

η νηῖς] {1ο στουπᾶ ἀελσαίς’. 

εΠη]ς 16 α, τθπηαχ]ς”, 5αὖ5 Βγαά]εγ, «Υ6ΥΥ πγε]] νγοτίἩγ οατ οὈδοτναδίοη. 

οεροοία]]γ ΊνΊθη ΤΗΔΠΙΙΥΘ8 419 808106. ΑΦ ΠΟΥ ὕ]θ ΟΟΠΙΠΙΟΠ ποδίοη 68 

πγοθᾶς ππὶ]] Ὀτουᾶ νθοᾶ», 16 18 3η Θ1ΥΟΣ, 11685 6 ΒΙΡΡΟΒΘ (αύ ση 

απο ἐλαίν βεοᾶς τὶρο ππθι 1γθ 1196 ἴ]ιθπι οἩ 05 οορβδίοη; πά 35 { 

οατί]ι Ῥοΐπς Ἰαἱᾷ η γγαΐε {ος ο ΤΠΝΠΊΤΟ, ἵό 18 πιο] πιοτθ Ῥεπεβοία] 

Ἰαπάς {παπι {ο οἰοαπίηρ οἳ ροηᾶβ απᾶ ἀῑῑο]ιες”. | 

ὅπ. ἐν ὕδατι στασίµῳ, ἔπ δίαβπο. 19 Ἠοτᾷ στάσιµος ἆ 
ποί οοσῖί ραπ 1η Χθῃ. 

6 1ᾳ, Ἱ. ὄ8. ὁπόσα] απαπ{ατθ αοοπβα[ῖνο, αι 108. 

61600, 1. θεραπείας, σωγαίζοπίφ, “εὐθεπζῖοπ”, 6816’, ΥΠ θὔ 

6θ. ὑγροτέρα γε οὖσα κτλ., φιΐρρε φιαε αεφιιο Παιπιζίογ φἳὲ 
φεπιεπίεπι, «85 Ὀεῖπς {οο πηοίςί Γος βοπηᾳ’. 60. ὧὦλμω 

πρὸς φυτείαν] Απαίοιιας ορ. 110, 9 5ΡεαΚΡ οἳ τὴν ἁλμυρὰν 

86 πρὸς πάντα ἀνεπιτηδείως ἔχουσαν, πλὴν τῶν φοινίκων, οὓς κ 
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λίστους καὶ πολυκάρπους φέρει, Ἀπᾶ ΤΠοορ]χαβίας ἆο οααβῖς Ρ]. 
πι 16, 8 Β478 ἔνια ἁλμώδη τωὰ (χώραν φιλεῖ) καθάπερ ἡ ῥάφανος, 
απᾶ αραΐη Ἱ ὄὅ, 4 ἐν ταῖς ἁλμυρίσιω ἡ ῥάφανος ἀρίστη. Οἱ. αἷ5ο 
Ὑ]τᾳ, ἄεοτᾳ. τι 258 ϱαἶδα αιίεπι {εῖῖις εἰ φμαε ρετ]θείιγ απιαγα 
/γαρίῦιως ἐπ]εῖία. καὶ ταῦτα---καὶ ὡς κτλ., ΄Ῥοῦα {5 απᾷ 
Ἠου νγαΐοετ 15 ἀταϊποᾶ οἳἳ Ὦγ 1ηθαης οἳ ἀἱ6ἨθΒΡ᾽.  Ἅἡγιγνώσκουσι 
μὲν κτλ. ΠΑΥ6Ι6 {0 ἀλλὰ ἐπιμελοῦνται Ἱ. 08, ἑα](ποασἩ ἴπαγ 

Ίου, Υεῦ θἰοι 69. ἡ ἄλμη κολάζεται κτλ., ’ἐἶθ βα1ίπθβΒ οἳ 
᾿ Όιο βοϊ] 15 ἑοπιρετοᾶ, οοττθοίθᾶ, Ὦγ ταϊκίηα 15 γηὮ 11 ΚΙπᾶς οἳ 
 βαῦείαποςς {6ο ἔχοτη βα]6, ῬοίἩ πιοῖθύ απᾶ ἀπγ’. μιγνυμένη] ᾱ. 

ὃ 271, 2. 

6 19. Ἱ. 64, εἷ--τις--ἀγνὼς εἴη, δὲ φιιῖς ἐφπογαγεῖ. Τ19 
οὐ]θοί οἸαπβο τί δύναται κτλ. ἀερεπᾶς αροη {Πἱ5, 45 15 16 γγοτθ 

| ἀγνοοίη. Οοῦθί ποπ]ᾶ α]ΐεχ ἐ1θ {οχί, απᾶ βαῬβεαίθ ἀγνοοίη οἩ 

{ιο ρτοαπᾶ {μαίῦ ἀγνώς τηΘΏΠΒ «πη]κηοη) ποῦ “ππ]κπονήηρ’: Ῥαῦ 

| {ϊΦ 16 πού Ρο, 5θ6θ Θ.Ρ. ΒοΡἩΠ. Οοαᾶ. Τ. 677, 681, 1066, Ῥ]αῦ. ἄθ 
: Ίερᾳ. Ρ. Τδ1 ν. 66. ἔχοι] χτχ 97. καρπὸν μηδὲ φυτὸν 
αὐτῆς, “ποίημα Εγπῖό που Ρ]απύ ἔτοπι 16”. 67. µήτεδτου] ΒαρρΙγ 
ἔχοι, πεφιο (180θΒ{) 6ᾳ φιιο αμᾶίγε φοβδΐ. Ὠϊπᾶοτξ απᾶ Κουτβύ 

| αᾶορῦ Βο]ποϊᾶσιΒ βΠββΘΡΙΙΟΏ του ἀκοῦσαι, ΒοΏθπΚΙ {αο{]γ ϱαΏ- 
| βΜμαίος {1ο ορίαξνο ἀκούσαι. 66. οὐ πολὺ...ῥᾷον ; 56, 
| ἐστί, ποππο ππιι]έπι Γαοὐδίιις εθἰ 3 πεῖραν λαμβάνειν] Χυτι 6. 

πο. ἔστιν] α. 5 28, 8 Νοίο 1. ἐπὶ ἁπάτῃ] κιν 18. τι. 
| σαφηνίζει τε καὶ ἀληθεύει, 1.4. ἀληθώς σαφηνίζει, “ΕΠΟΝΒ 

| ἐτα]γ, πηῄθιοπῦ ἀἱβρα]ςε”. 

6 14. Ἱ. Τ9. δοκεῖ δέ µοι ἡ γῆ κτλ.] Τηοθ οτᾶς; οἳ ποτᾷς 
Ἰς: ἡ δὲ γῆ δοκεῖ µοι ἄριστα ἐξετάζειν («ἴο ϱΊιου ὮΥ {ορῦ”) ΄ 

τοὺς κακούςτε καὶ ἀγαθοὺς τῷ παρέχειν πάντα εὔγνωστα 
᾿ καὶ εὐμαθῇ. Τ4. οὐ γὰρ ὥσπερ τὰς ἄλλας τέχνας] ποίαπᾶτβ 
᾿Ἡ. Ἱ. αραβ Ῥατοπ]αταπι γάρ οτι ηθρ8{ΙοηΏθ, βθπεηίθ δέ ἔπιο 
οοπίτα. Βὶο Οὐτ. 1ν ὃ, 18, Αθβ. χι (Ἠ)εἰφ]). Οἱ. 8ἶδο ἄθ τοῦ, 

1νθ, ΒΥΠΙΡΟΒ. π 17. ᾖἨΤδ. ἔστι, ζἱοεῖ, 1. 19. προφασίσασθαι, 

᾿ οαιιδατὶ, εποιδαξἰοπἰς Ίοεο α[ῇεγτο, «ἴο 3ἱ]οσο ἵπ οχοαβθ’. Τθ. 

᾿ γῆν δὲ--ἴσασιν ὅτι---εὖ ποιεῖ] βεο Ἡ. {ο ]. 46. 

615. Ἱ. Ττ. ἡ ἐν γεωργίᾳ ἀργία] {ο Ἠαρῃσ οοπ]εοίατο οἳ 
᾿ 89ο) (44 δἱίαπιοπία απἰπιαᾶυ. ἕπ Α]ιεπαειπι Ῥ. 112) 5αβροβίοά 
.ῶγ. ιο τιαχρίπα] τονᾶἶπᾳ Ώ ΜΒ Α. ἐνέργεια, πηΙσὮ ΒΡΡο 18 
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Ἰπο]]ηθοᾶ {ο αἀπιϊρ Ιπίο {πο ἰοχί, αποὔῖπᾳ οἴλοι Ἰπβίαποθβ η 

Χοπορβοπ ποτ {ο ἄθίαοοί οἳ α ἔάπρ ἶ5 ακρτθβρεᾶ Ὦγ {η 

τΠπῖης 1{β6Ι{, Τ8. κατήγορος, {πάεα, ατριπιεπίωπι, 

«Ῥείταγεγ’. 81, Χρηµατοποιόν, αρίαπι αἆ Τεπι αιβεπάαπιν 
ᾳμαεβίμοδαπι, “ΙΠΟΠΕΥ-παα αρ’, “1αογα νο”. 82. Φανερόν, 
βο. ἐστί. κλέπτων---βιοτεύειν, “ο νο (σι 9) Ὦγ βἴεα]ῖπᾳ, 

τοῦθίπᾳ ος Ῥορσίηᾳ᾽. προσαιτεῖν 5 “νο αδίς οοππαα]1γὈ, «ἴπα- 
Ῥοτίαπε”, ΑΟ. 462, 89. παντάπασιν ἀλόγιστος, (8 ἀογι- 
χὶρ]έ {οοἱ’.. Οστ.τ48, 19 παντάπασι βλάξ τι καὶ ἠλίθιος, Ί8ο9σχ, 

Ῥαπαί]. ϱ 281 α παντάπασιν ἀνοήτως. | 

616. Ἱ. 84. µέγα διαφέρειν, πειζέωπι ἐπίογεβαε, «ελα 16 τααᾷθ 

Αα ρτοαῦ 416γθποῬ”. ἔφη, βο. 15οποπιβο]Ἀαβ. εἰς τὸ. 

λυσιτελεῖν γεωργίαν κτλ., 5 {ο αρτϊοπ]ίατο Ῥαγίηρ ος ποῦ”. 
Έου ἴ]ο οπιβεῖοη οἳ {πο απο] Ῥθίοτθ μὴ λυσιτελεῖν οἳ. τς 607. 

86. ἐργαστήρων, οοἴοπογιπι πιετοεᾶε οοπᾶιοίογιήν 8. Ῥοθ[ῖοΒ] 

{οτπα {οτ ἐργατών, χιπ ὄ7. 86. καὶ πλεόνων καὶ µειόνων, 

«ΤΠΟΥΘ ΟΥ 1685 ἵπ πππηῦογ’. 8θθοπ.Π.  ἔχῃ ἐπιμέλειαν ὦς, Ἱ-α. 

ἐπιμελῆται ὡς; οἳ. Ἱ. 65, υπ 560. 87. τὴν ὥραν, ἐμείο, 

ἀ]πιίίο ἔεπιρογε, “ἳ ἴῑιο τορα]αχ πρ”, Ἠογοᾶ. ττ 2, 4. ἐν τῷ. 

ἔργῳ ὧσιν, ορεγὶ Γααίεπᾶο αἀθίπί, 'ΠΙΒΥ Ὦο εἲ ἐ]αῖτ ποσ]ς”. 

89, εἷς παρὰ τοὺς δέκα κτλ., οΏθ ΤΗΛΏ ἐπ (οοπηραχοᾶ νηήὕμ) ἴοη. 

τηα]κος α, ἀἱΙοτοποο ὮΥ Ῥοΐπα αἲ Ἠϊβ πγοχ]ς ἵη ροοᾷ ππο, 47θ απᾶ. 

αποϊ]ιόχ πια]κος ο 4ἱογοπορ ὮΥ Ιθατίηᾳ οἳς πνοτ]ς Ῥεΐοσθ Ἠϊβ παρ”. 

παρὰ τοὺς δέκα] Ίπετο Ῥατίβ οἳ α ὉΊο]θ 81θ βἰαίοά 1π 

πππηῦους ἔλθ αγθϊοΙθ 18 βοτηθίίπιθ Ῥτθβχοᾶ {ο {πο παπποτα] /ὂ 

ἄοποίο ἐλο ἀοβπϊίοποβι οἱ ἐῑο το]αίίοπ”, Μαᾶν. 5 11 Ῥεπῃ. 6. 

σἳ1. 91. 6αιοπκ! {ο]]ους Τιοποπκ]αῦ {η τοπάῖηρ τῷ μὴ...ἀπιέν 

αραϊηδύ 1] {πο κ. ΤἨ9 6ΊβΆβθ καὶ ἆλλος γε---ἀπιέναι Ώ85 ἴλιθ 

αΡροαχαποο οἳ πού Ῥατίπᾳ Ῥ6υυ Ὑτ]δίευ Ὦ7 Κεῃ., 1ΐ πιαγ 8 

Ίθου. οπἱρίπια]]γ Αα πιατρῖπα] ποῖθ, π]ήσὮ Ία8 {οππᾶ 1ΐ8 Ἱγαγ Τπῖο 

ιο ἐοχί. Ἐταϊοπρασἃ βαὖς: “Β6ηβας Ἡίο θϱ: «δέ επῖπι 

φιιοᾷ ἵπι {επιρογε αἄφιιπῖ εἰ αφατεᾶἵιπέιτ ορι8, απιιδηιΐδᾳτιό ἄεο 

αἰῑία Ῥγαεκίαπἰ, αἰδί οοπῖτα (ΏοΏ βοϊαπα ποη 1η ΤΘΠΙΡΟΣΘ θἄραπ 

βοᾶ) αἄεο αὐειιπὲ απιίε δἰαζιιέτι ΜΕπΙΙΙδ Οἱ, ΟοἸαπιθ]]. ατ1, 

φϊωγίπιωπι επίπο Τ6Γετέ οοἶοποφ α Ῥγίπιο πιαπὲ οφις αθφτεᾶὶ . 

Ἰεπίου εν οἴΐιπι Ῥίρτε Ῥτοσεᾶετε ; ἰφιίᾶεπι 19ο]ιοπιασ]ει ἆ 

{Πίο «πια]ο) ἑπφμέ πηῖαβδ 611611 θἴᾳτπο Ἱπάιρίτία 
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4π81η ἄθοσπῃ Ποπιῖπαπῃ πηθρρ]εροπίθπι θἳ ἑατᾷαπι ΟΡΘΙΔΒΙΗ. 

Ωπἱρρο Ῥ]ασίππαπι ο [οτί πια]1, ϐδἱ ορθτατῖο ὑτίσθηα ἶ 
Ῥοΐθβίας Εαί; παπα πὗ 1π 19π6χο οοπ/{1οἱθηᾶᾷο β8θΡ9 
ἀϊτα]ᾶ1ο πιαίατ]ἁβ Ῥοχνοπῖῦ 15 απ] παν]ῖοτ οὗ 5119 11116 

οοποθββαἑΙοπίραβ ροτπιθαδ1ὔ αᾳπαπα 1, ᾳπῖ οππι β1{ αη8 

Ῥτοξθοίτας, ατηῦση5 αχῬοτἍαπα {οπ{οπ]1ΟΣάΤΠ( 16 81106- 
Ὠϊζαίοηι γε απταθ το[τ]ροτα{ίοπθτῃ οαρίαν]1ΐ; βίο ἵη 
βστοβ{ϊ ποροί]ο ἀῑοί τὶχ ροΐοβὲ, ᾳπἷά παγβ οροταχῖτπβ 

ρηαγο οὗ ορββθίοχο ρταθβ{οί. 

ο δ1π. 1.91. ῥᾳδιουργεῖν, ΄ {ο ποσῖς 197115, Ηςί]ορεΙγ), Ἠῖεν. 
1. 058. 92. τὸ ἥμισυ διαφέρει τοῦ ἔργου παντός, ἐ[ίοῖὲ ιιέ 
᾿ορεγίς ἰοίζι ἀἰπιίάία ἰαπίιπι ραγ8 οοπ]οἰαίιγ (Βύαχ5), «πιαΚΘΒ 8 

᾿4Πετεποορ οἳ Ἠα]ξ ἵπ ἴ1πο πν]ο]θ γγοτ]ς’. Ἑτοϊίοπθας] τοπᾶσςτβ ο 
᾿ν]ιο]θ Ῥαββασο μας: {ᾷ, φιοᾷ ἔιπι Ρρεγ]οίων, σιπι φις αἰπιί 

ιορονατίον ΦεΥ ἰοέιοπι ἀῑσπι 8εΦΊι68 6556 ἵπι οΡεγε, ]αοῖῖο ἀἰπιίᾶία 

ατίε ἄῑρετί α 1οίο ορετε φεγ]οἰεπᾶο. 

818. Ι.94. παρὰ στάδια διακόσια, /ἵη οοτηρασῖδοη ψητ]ι 
πο Ἰππᾶτοα βἰαᾶΙβ’, 1.ο. 2ὔ 168. ἔστιν ὅτε] τι 15”. τοῖς 
ἑκατὸν σταδίοις, 1.ο. «ὮΥ οπθ Ἠβ]Ε”, . 6 188, 9. Έον {1ο 
αγ[ίο]ο 5οο οἩ 1. 89. 96. διήνεγκαν, ἀΐ[ενγε εοῖεπι. Οἱ. πτ 
101. τῷ τάχει] . 6 188 Νοίο 1. 91. πράττῃ (τοῦτο) 
ἐφ ᾧπερ κτλ., ΄ ΔθοοπιρΡΗΡ1 {1ο οῬ]οοῦ πΙίἩ α γΙθύ’ {ο π]ο]ι ης 

Ἡπᾶ ϱἰατίοᾶ, Ὦν Ῥογβενοτῖηςρ ἵπ {1ο πα]κ’. Ο8, Ογτ. ντα 6,9 
ὅπως εἰδεῖεν ἐφ᾽ οἷς ἴασιν, Μετα. τ ὃ, ὅ ἐπὶ τούτῳ (αὔ {ᾷ αξθέ- 
φιεπάιπι) οὕτω παρεσκευασµένος Πει βαδίζων, ἨΠίοα Οοδοῦ 
Ῥτοπουπος» ὑπ]σείωπι ἱπίοτργείαπιεπέωπι, 18 ΟΡΡ. ο ἀναπαυόμενος. 

98. ῥᾳστωνεύῃ, Ἱ. 4. ῥᾳθυμῇ, “ἵδ τεπιῖββ”, α 18ΐ9 ἄτοεῖς γοτᾶ. 
99. θεώµενος, ΄ Ιοο]άπρ αροαῦ Ἠϊπα”, 100. θηρεύων, σαρίαπε, 

᾽αρρείεπα, ' οοισῖπρ᾽, ’ Βο]κίτρ α[ίετ). Οἱ, ΟΥτ, ντι 9, 2 τούτοις 
ἐπειρᾶτο τὴν φιλίαν θηρεύειγ. 

819. Ἱ. 100. ἐν τοῖς ἔργοις, ΄ 1η {αστη-γγου]ς’. 109, οἱ μὴ 
πστοντη] α.8 288, 4, 104. ἐώμενοι, ποῦ ΄αΠοπίηςρ {Ίιοπι- 

Βε]γος’, Ῥτί «Ιθ6ίῦ αἼοπο ἴο β ἑβ]]οποᾶ”, /ποῦ Ιπ{έθτεγοᾷ γζ ”. 
οι, Βορ].. Τταςσ], 928 ἡ δ᾽ οὖν ἐάσθω, 

ξ 20. 1. 104. τὸ δὲ δὴ καλῶς κτλ., δίγεπιιε εἰ περῖεσεπἰογ 
ορ /αοετε υεῖ σἩγαγε, Ίιου ἰαπίιήπι ὑπίεν δε ἀῑδοτιπιϊπίδ Ἰ]ιαῦοί 
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φιαπέωπι (Ἰπίου 5ο ἀῑΠοταπί) γτοτθιδ ορις Γαοεγο υεῖ Ῥγοτβιθ 
80 οἱίοβωπι 6856. 9ο Λάᾶ. ο. 4. 107. οἷον, ΄ [οι οχατηρ]ο”, 

βἀᾶθᾶ Ὦγ ᾖΖεαπο, Βομπεϊάςτ, απᾶ οἶλμει οᾶ. {ο Ῥτογοηπί 8η 

ον νατᾶ αβγπᾶάείοη. ΒΟοΠ1θ Ἰηβοτί γάρ α1ἱθΓ ὅταν, πηλ]σἩι ἔτοπι 
166 τοβοιηβ]αποθ Το ἐ]ιο ]α5ΐύ {Ἠταρ Ιοίίοιβ οἳ ὅταν πηϊρΏί οΏβΙ]γ 

Ὢαγο Ῥθυα. οπιϊσύοᾷ Ὦγ α ἰταπβοχίβοχ. ὅταν, σκαπτόντων--- 
σκάπτωσιν ὥστε κτλ., 1.9. Ὦγ ποῦ ποτοπρΏ]γ εταᾶἰσαῖπς ἴποθτα, 
Ῥπό πηοτα]γ Ιοοβοπίπᾳ πο οατίὮ ση {εῖχ ΕραᾶθΒ, εο {ἴ]ιαῦ {αγ 

6τοῖγ Ῥοΐδοτ. ΌΟπ {ιο οοηβίταοίίοη 5οο Μαᾶν. 6 181 Ῥεπι. 4 (9): 

΄Βοπηθίπ1θ8 {ο ἄοαρ]ο ρεπίνο 15 α Ῥατ[ιοῖρ]θ Ῥ]ατα] νι Ἡ 

Ἰπάρβπϊ{ο ααρ]οοῦ οἳ πο (Ἡϊτά Ῥοσβοη απᾶοετείοοᾶ (11ο ρεορῖο, 
0Π6): οὐκ ἐξαιτούμενος, οὐκ ᾽Αμϕικτυονικὰς δίκας ἑπαγόντων, οὐκ 

ἀπειλούντων, οὐκ ἐπαγγελλομένων, οὐδαμῶς ἐγὼ προδέδωκα τὴν εἰς 
ὑμᾶς εὔνοιαν (Ώεπι. 18, 829)’. ἈἘεπι. θ. ΄ Το ἀοπρ]θ-ρεπῖμτο 18 
πδπα]]γ Ῥαῦ οπ]γ π]θτο {πο ϱαΏ]εοῦ οἳ {ο ρατίοῖρ]ο ἆοθἈ ποῦ 

βἰαπᾶ 1η {πο ρτϊποῖρα] βοπὔθηποῬ 1π ΒΟΠ16 οἴπθγ σ859 {ο πἨΙοἩ ἴπο 

Ῥαχαῖρ]θ παϊσί αἰζασῖι 105ε]ξ, Βοπιθίίπιθςδ, Ἠοπετας, αἱοαρῃ 

{πο εαΏ]εοῦ οἳ {1ο ρατ{οῖΙρ]ο ἄοθβ βο οοσας, {ο ἄοπρ]ο-ροπῖδ]γα 

18 πογοτίῃο]οβς αβθᾶ, ἵπ οτᾶθτ {ο ϱἶνο Πιοτθ Ώτοτηῖπθησθ {ο 119 

Ῥαχδοῖρῖα] βοπίοηπορ 48 α βροοῖα] οἰτοππιβίβηος: διαβεβηκότος | 

ἤδη Περικλέους στρατιῷ εἰς Ἐὔβοιαν, ἠγγέλθη αὐτῷ, ὅτι Μέγαρα 

ἀφέστηκεν (Τηπο, 1 114)’. ἘτοϊύεπρβοἨ οοπΊρ8τος Ο7τ. τῃ ὃ, δ4 

εἰ δέ τοι, ἰόντων (59. τῶν στρατιωτών) εἰς µάχην σὺν ὅπλοις, δυνήσε- | 

ταί τις--ἄνδρας πολεμικοὺς ποιῆσαι. ὕλης καθαραί] χυτ 06 η. 
109, καλλίω, αδεγίογεπι, “Τηοχο Ἱαχατ]αη{ ). οὕτως, «ἵπ - 
ὑλαί οαβο”, 61η σα οἳ {πο Ῥχορος Ῥτοίαβῖ5; 6θθ η. {ο Ἠ1οτ.ο, 1,9. 
Ὑγο πηαβέ βαΡΡΙγ τὸν σκάπτοντα ΟΣ {μθ Ἱπάρβπίέο ααῦ]θοῦ 6ο 

εἶναι 1ΤΟΠ1 σκάπτωσιω, ὮΥ 8 ΟΟΠΙΠΙΟἨ ἐταπα]θίοη ἔτοτα Ῥίπτα] ἴο 

βἰηρα]ως (σι 199), ππ]θβ ἀργόν Ὦθ ἴακοη 85 ποπίοτ πήδα 
ἴλο πιεαπῖηπςρ “1 16 απ 1ᾷἱ6 α[αϊσ), ἵπ πἩΙοὮ 9856 {ιο β6Π- 
ἴσποθ ὅταν σκάπτωσυ---γίγνεσθαι πιαδῦ Ὀο οοπβὶάργοᾶ {]ιθ βοσπθι- 
το ϱαῇὈ]οοῦ. 

851, 1.110. τὰ συντρίβοντα-- ταῦτά ἐστι, “(λοςο ατο {16 ̓ 
{πηρε ἰπαῦ α{θοτ]γ ταῖπ). Β6ρ ]. 9. 111, αἱ λίαν ἀνε- 

πιστηµοσύναι,΄ οχίτοπιθ Ισποταποθ’. Όπ {Π8 Ρ]πτα] οἳ αρθίσαοῦ ] 
ΏΟΠΠΑΡ βθ0 Ἡ. ο υπ 286. 119. τὸ--- τὰς μὲν δαπάνας--- 

δαπάνην, παπι δί {πιρεπδας {μβίαε πεφιιε πιαἰἰρφπίμς ἑποπαἰπιιέας 

] 
| 
] 

| 
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Ἰαοϊεπᾶας κιιπὲ 6 γα ]απιζίαγί (αἆ αἱοπᾶος τ. σ. οὐ τοβθοπᾶοβ 
ΒΘΥΥΟΒ), οροτα Όεγο ία ρετ[οιπζι, αὐ οοπυραγαίΐο οιίπι ἠπιρεπεί 

ἴμσγο ποπ ργοβσίαπὲ (ἱγο πληζ γεϊἰφιὲ Γαεἰαπθ), ποπ πιγαπιᾶνπι 

εδὲ οἵο. (Ἠγείεζαο), ΄ ιο {ποῦ ἴ]παῦ ἴπο ἨΠοιβεμο]ά 6χροΏ5θ65 8τθ 

βοῖηρ οἩ απ παιπ]θἨμθᾶ, γγἩ1]6 {πο Ίαῦοαχ ἄοπο 18 ποῦ ϱαβ]οϊεπ{]γ 
Ῥτοβίαῦ]ο {ο Ώα]αποο {ο οπ{]αγ’. ΤἩο {ο]οπίπῃ ταῦτα, πγ]ο]ι 
15 {πο εαῬ]εοῦ οἳ παρέχηται, ἴαἷας πρ απᾶ 15 οροχορείῖο οἳ ἴ]ιθ 
ΙπβπΙ να] οἸααβο; {πο Ἰαΐίίοτ πιϊσΏί αἱ5ο ο τορατᾶθᾶ ας ἴ]ιθ 
αοοτβα{ῖτο οἳ τοίθΓ6ηΠΟΘ, 566 η, ὗο χιν 9. 118. ἐντελεῖς, 

ἠπίεργοδ. ΟΜ. Ατὶβῦ, Έα. 1507 τὸν μισθὸν ἁποδώσω ᾿ντελῆ (' ἵπ 
{α11. 114. πρὸς τὴν δαπάνην, Ταΐΐοπε ]ιαδίία διπυρέιιπε, 
φμαε θιιπυρείθι8 γοἙροπιᾶσαπιέ, 1π οοπιρατίδοη πα”, ΄Θποαρ] {ο 
69765, {1ο οαἱροίηρβ’. 116. παρέχηται] Βεο ΤΠἆος α. ν. 

δ 20. Ἱ. 117. συντεταµένως, επίωε, δίγεπιµε, “ΘΑΙΠΘΡΙΙΥ᾽, 
ἐνὶροτοπβΙγ᾽,τ 128. ἀνυτικωτάτην, ε[σασἰκείπιαπε, ’ ταοβῖ 
ο[εοίῖνο’. 66 Ἡ. {ο ντ 59, χτιπ Τδ. 118. χρηµάτισιν] χι 
69. ἀπὸ γεωργίας] στ ὅδ. ἐπετήδευσε, «ργασθἰβοᾷ ”, χιτ δδ. 
119. οὐδέποτε εἴα (ἐμέ), 8επιρεγ (πι) υεγοίε ἀἱεεμαᾶεδαί, ΄Ίθ 

αιπασς ἀἱδεπαᾶεᾶ πιο {τοπ , 120. ἐξειργασμένον, εὔ- 
συζέιυπι, "νο Ώ]]οᾶ ”, 121. ἀδυναμίαν, ἱπορίαπι αἱ 

ἠπεοίίαπι, « ψαπηῦ οἳ ΤΊΘΑΠΡΒ απᾶ οαραοἵ{γ’. 122. ἀργός] 
τν τὸ, ἀφύτεντος, ΄ απρ]απ{εᾶ ᾽: {1θ ποτᾶ ἆοθρ ποῦ οσοσας 
εἰβοπΏοτο ἵη Χεη. εἴη] α. 8 2256. 

6 38. -Ἱ. 125. πολλοῦ ἀργυρίου γίγνεσθαι, ΄ οο5έ α Ιαχρο 
ΒΙΤΗ Οοἳ ΠΙΟΠΟΥ᾽, , 6 178. 124. ἐπίδοσιν οὐχ ἔχειν, αιφετὶ 

πιοι Ῥ0886, ' ἄο ποῦ αἀπαῖς οἳ Ίποτθαβθ᾽, «α1τθ ποῦ βηβοορ[δ]θ οἳ 

Ἱπιρτογεπαεπῦ’. ΟΕ, Ἠ[ετ, ο. 1, 18. 125. οὐδέ, πο---φμίᾶσπι, 
6αΐδο ποῦ ”, π 106, πατ 10, ’ ἡδονὰς ὁμοίας, ἄεφιια πιαθπαπι 
υοϊυρίαίεπι αίφιιο {Πέ αργί ΦΊιοβ ποδίγο ἶαῦογε γοτέίζεε γεζᾶἰαἵπιιιβ. 

1960. πᾶν κτῆμα καὶ θρέµµα, “οτοτγἰλῖπρ Αα Ῥ6Γβοη Ἠα5 ΟΥ Ὀτίησς 
αρ, 'α1] Ώ]ς ΡοββθββΙοΏΡΒ απᾶ ΗἩνορίοσ]ς”, κς 196. τὸ ἐπὶ τὸ 
βέλτιον ἰόν, ’ ν]]ο]ι 19 οοπΙππα]]γ Ιπιρχογίηρ, τα Τ9. 198. 
ἐξ ἀργοῦ, ΄ α[ίοι Ἰγῖηρ 146”, κ ὅ η. 

654. 1.190. Τηο οτᾶοτ οἳ {Τιο ποτᾶς ἶς ἡμεῖς ἤδη ἐποιήσαμεν πολ- 

λοὺς χώρους ἀξίους πολλαπλασίου τῆς ἀρχαίας τιμῆς, ’1 Ἠατο ο{{θη 

ΠΟΥ τηθᾷθ ΠΙ8ΗΥ α ρ]οῦ οἳ στοαπᾶ ποτ{] ΤΙΒΏΥ 8πιθρ 155 οτἰρίηα] 
να]αθ’. Έος {1θ ρεη, ΑἴθΓ πολλαπλασίου, 569 Ἡ. {ο Ἠίαχ,1,18 

-”- ο 
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απᾶ οξ, 128, ΟΥ. ν 9, 90 δύναμιν πολλαπλασίαν ἧς σὺ νῦν ἔχει». 
182. τοῦτο τὸ ἐνθύμημα, ΄{ἐλῖρ ἀετίσοθ). Απαὺ. τι ὅ, 19, Ἠσα]]. 
1ν ὄ, 4. πολλοῦ ἄξιον] αν 10. 184. ἐμοὶ ὁμοίως] 

91 α. ξ 1966. 1896. ἄπει, αὐϊδί,, «γοι ν]] ϱο πα ᾽. Οἱ, Μαπι, 
τν Τ, 9 τὴν γῆν..ιὧς μετρεῖται ἐπιστάμενον ἀπιέναι, Ψηετθ Κὔπος 

ΟΟΠΙΡΔΥΘΕ {ο Τμαθίπ Ῥηταβοθ υἱσίογεπι ἀϊδοεᾶετο. 

ξ2δ. Ἱ. 1957. μεριμνῶν, δοζίοῖίο πιοάἰίαπᾶο, «Ὦγ ἄθερ τεβεος- 
61οπ”, Βο. ῬπΙ]οβορΏογαπα ΠἹοχ6, Μθπαι, 1 1, 14, τα ὄ, 28 
πολλὰ μεριμνᾶν, πη]οι Ἐϊηποι τοπᾶςτς ὮΥ 8Ίίπιπια ἀῑπίφεπέία 

οορίίαγε, Ρετρεπᾶσγε, 1ν 4, ϐ. Φιλογεωργίαν, «]ογο οἳ 

Ἠαβραπᾶτγ), α ψοτᾷ {]ιαί ἆοθς πού οοοαχ εἰβ6Ώθτθ, τοιούτον, 

1.9. ἀργοῦ καὶ ἀφυτεύτου. 

ξ 26. Ἱ. 149. καὶ--μέντοι] αι 17. 1495, πότερα--- 
ἐκέκτητο, ΄ ἀῑᾷ Ὦςθ πβο {ο Χθερ Ῥοββθββίοη ΟΕ 23 144. ἀπε- 
δίδοτο] τ 70. 145. εἰἷ- εὑρίσκοι, “1 Ἡο ροῦ 8 Ίατρο ΒΗΠΙ 

{οχ πετα), «. 5 225. 146. ἀλλὰ---τοί] ντ 688, χα 10. 
147. ἀντεωνεῖτο (ἀντωνεῖσθαι), ἐῑίιβ ἴοσο επιεῦαί, . 8 104. 

697. Ἱ. 100. εἶναι, /ΐκο, Ἱ. 168. 10δ. ἐπ᾽ αὐτόν, 
έϊη ᾳπθβῦ οἳ 193, 1 103,1 119. 

658, Ἱ. 156. καὶ ταῦτα, οἱ φιιίᾶεπι, « απᾶ ἐλιαῦ {οο”, χι 46. 
158. ὅποι ἂν τύχωσιν] τα 21. 1ο τεκᾶϊπρ οἳ {πο πβς 18 
ὅπου ἂν τύχωσιν Βο. ὄντες, / Ἡλετονότ {ου «Ἠαπορ {ο Ρο”. 
τι 24. 159. ἀπέβαλον, φιουί ϱγείίο υεῖ πιζπίπιο 

υοπάεγο δοῖοπῖ, «πουν 8ΤΑΥ ᾽, ́  861] ἴοο οἶεαρ, τ 101, ν 98. 

1600. τιμᾶσθαν, αεδϊπιαγί, “18 να]πεᾷ”. περὶ πλείστου 
αὐτὸν ποιώνται, 5ΙΡΡΙΥ ὅπου ἄν, « ΨΊθγΘ8ΟΘΥΟΥ Ῥθορ]θ ἐήπῖς 

χποβί οἳ 15). τούτοις 16ἴΘΙΒ ἵο ὅπου,-- ἐν οἵἳς. 169. 
83 εἶναι, Γιΐ98ο, 1. 150. 1607. ἐξοικοδομοῦντε, “85 ἴμαυ 

Ἁπῖκλ αἱ] πρ”. 108. ἐπομόσας, {πγαίιδ, 'ΟΏ ΤΙ ο) 
]παίζων. 169. πιστεύειν σοι, Φιλεῖν [νομίζειν], πιο 
ογεᾶογο ἐἰΟί, οπιτιΒ πιϊ]ηί υἱᾷεγί παίιγα ἰεπιεγί απιογό 6αγιπι ΤΕΥΊΠΙ, 

ε φαέδιις ριέεπί δε αἰίφιιαπι ιἡἱἑαίεπι «αφεγα. Ῥεθ 05. 8ΡΡΕΠᾶΙΣ. | 

110. ἀφ ὧν] ν 29. 
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ΟΠΑΡΤΕΕ ΧσΙ 

Βοεγαἰεδ γερογὶε Ἰιοιὸ Ἱιο οοπᾳταϊιϊαίεᾶ Ιεε]οπιασ]ι οι 18 
Φιιοσεθθ ἵπι οδἰαὐλἰκ]πῃ ἐ]ιο ἐγιωί]ι Ὁ) ]ΐ ργοροδίξῖον, οἱδ.----ἔ]ιαί 
ἴ]ιο αγὶ οἱ αφτίσιϊίωγε {9 ἔ]ι εαεἰοδὶ ο) αἲῖ αγίδ ἐο ἴέατῃ. 

1εε]ιοπιασ]νις γερῖεᾷ ἐ]ιαῦ ἵπ ευεγι! δογὶ οἱ ααίίυε επιρίουπιεπέ, 

αο]ιοί]ιογ Ἱπιεὐαπάγη, Ῥοϊἱσβ, εαοπιοπιῖο οὗ σαν, ἴ]ια ἁ μαϊί οἱ 
αρίπεθε ΓοΥ οοπιπιαιᾶ {8 ἐ]ιαέ ιο]ιίε]ι πιοδὲ ἀἰδεγίπιίπαίες οπε πιαι 
Ίποπι αποί]ιετ; απᾶ Ἱιε ἐωφίγαιεᾶ ἐ]ιῖς ροδίέίοπ Ὁψ ἴιε ἀῑ[εγεπί 

Ὀε]ιαυίοιγ απ ἀῑ[γεγεπέ ὑπ]ιεπσς ο] ε]ιζρ-πιαβίεγε απιᾶ ΦεπεΥαῖ8, αδ 

{ιο ατε οἨ ατε πιοῦ Πὲ Γογ έ]ιε επεγαῖεε οἱ αια]ιογίίψ. "4 ωεῖῖ- 

πιαπαφεᾶ ογειυ ᾽, Ίιε δαίᾶ, τοζζζ ω0ογ] οὐέ]ι θρίγἰέ απιᾷ ο]ιοογ}ιῖπεςς, 

{ πιει γεδρεσέ ἰ]ιοίγ οοπιπιαπᾶετ, απιῶ γοας]ι ἐ]ιε 8ιογο ἴπ λα] ἐ]α 

ἐΐπιε ἐ]ιαί α αρ εῖ-πιαπαφεῶ ογειὺ {αᾖνθ, ιΩ7ι0 Ἱιαίθ ἐ]ιό οοπυπιαπιάεγ, 

10]ιο Ἰια ποῦ ειοσθεᾶσεᾶ πι πια]είπᾳ ἔ]ιεπι ε0ογ]ς, αθ πιιο]ι 48 Ίιε ]ιαίος 
ἐστι. ΤΠισγο {8 ἐ]ιθ 8απιο ἀἱ[γεγεποο απιοπ( Φεπιεγαῖδ: 8ΟΠΙ6 Ίιαυε 

πο αρίϊἑιάε Που ἱπερίγίπφᾳ ἐ]ιεῖγ πιοπι ιυἱέ] σοἹγαΦε απιῶ α δρῖγιέ οἱ 

εἰεαᾶιμ ουεᾶίεπος, {εξ αἴοπε α 8686 οἱ εἸιαπιο---ἴ]ιε ααπποὲ ευθ 

ΥΕΡΤΥΕΘΕ ἐπειιθογάπαξίοπ ; ω]ηῖα οἴ]ιογθ οπι ἐ]ιο οοπίγατγ, οατι πιοῦ 

οπῖψ επ]οτεε ἀἰεείριίπε, Όιὲ Ίιαυε ἴ]ιο Ῥοιυεγ οἱ αοἰῖπαᾳ οη ἴ]ιε 
7εεϊίπρε ο) ἴ]ιεθε υΕΥΥ 8απιθ πιει απᾶ ἀἱεροδίπρ ἴ]επι αν α Ὀοᾶμ 

απιᾶ ἑπαίυίάμαϊϊψ {ο οΐῖοι ογζέτό τυζ]ι ε]ιοεγ/ιῖπεθ απᾶ ἰο ὂε 
Ζεαϊοιιδ {ο ἄο ἐ]ιεῖν Ὀεεὶ ωπιάεν ἐ]ιεῖγ οοπιπιαπάεγ”4 616. Ῥεγεοπαὶ 
αἄναπίαρεν απᾶ ἀῑφίπφιίε]ιεᾶ εποεεπος ὕπι πιϊίατι οπεγοίθος 
αγε ο) πιὔιογ ασσοιιέ ἔπ οοπιραγίδοπι τοζέ]ι έ]ιο οαραοὐίψ {ο επετγοίκε 

διο]ι διυα/ αδ ἐ]ιῖδ ουσγ ιοί διιδογάϊπαίεβ. 
Απιᾶ 5ο ὕπ ργϊυαίε Ὀιμβίπεβ {έ {8 οβθεπείαῖ {ο ΑΊιοςεεθ ἐ]ιαὶ ἐ]ιο 

Λγἰποϊραϊε ἐλεπιθεῖυεΒ αδ ωεἰῖ αἲ ἔ]ιε ο[οίαϊα {ο το]ιοπι ἴ]ιε επἰγιιβὲ 
ἴ]ιε πιαπιαφεπιεπὲ ϱ) ἐ]ιεῦγ α[)αϊτε ε]ιοω]ᾷ Όε αὐῖε ἰο 8εσιγε πο εὑπιρ]η 

οὐεάίεποε, Όωέ οιοεγΓιῖ απιᾷ οὐ ἴἴΐπιφ οὐεᾶίεποε---ευεπ αἰἰασ]ηπιεπέ---- 
΄γοπι ἐλιεῖγ ἄερεπάεπίε απ φιιὐογάίπαίεθ. 1 ἴ]ιο αρρεαταπεε ο α 

πιαβίεγ, αγπιεᾶ ποζέ]ι }ωϊῖ ροιυεν οἳ τεωαγᾶ απιᾷ ρωπίφ]πιεπέ, αΠΙΟΠ( 
8 εἶαυες {8 πο ἔ]ια εἱρπαῖ ΓοΥ γεπειοεᾷ επετίίοπι απιᾷ απιδἐίοπι ἰο 
4ο (είν θεδὲ ιιπζεν Ἰιΐ9 66, 1 ο]ιου]ᾶ ποὺ ἐ]ιζπ]ο πιιισ]ι ο Πέπε: ὃιι 
ᾧ Ιΐ Ῥγεθεπεο Ἱηπάϊιεά επἰ]δίαθπι απιοπ Ἱφ «οογ]-ρεορῖε, 1 

Φ]ουμίᾶ ε]έπ] Ίο ιαᾷ α Πἰπρ]ί]α παίιγα. Τ]ε ῃοβδεδδίοπ οὗ 8ο]ι 
α οαραοίίψ Γο οοπιπιαπᾶ {8 ἐ]ιε Ῥγἰποίραϊ ἐ]ίπφ π αργἰσι]ήιγε αξ 

τς μα, 



216 ΟΤΑ πχι 

π ευενγ]ιίπῃ εἶε; Όιι ἰο επεγοῖδε οοπιπιαπᾶ ουει ωἰϊϊίπῃ ειῦ)εοῖ 

{δ πο δα»! πιαϊίετ: {ὲ ἱπιρ]ίε α ποὺῖε παίιτο ἐπιρτουεᾶ Ὁψ οαγε[ωῖ 

οιζέιγαε; {ὲ ἵδ α σοοᾷ πιογε ἔ]ιαπ Ἰπμπιαπ, θταπεᾶ οπῖψ {ο πιετι 

ἐγιῖψ οοπδιπιπιαἰεᾶ ἔπ υἱγέμε ο) ο]ιαταοίετ εδδεπεἰαϊϊη ἀῑνίπε. Οι 

ἴ]ιο οἱ]ιογ Ἱιαπιᾶ ἰο οπεγεῖθα εοπιπιαπᾶ ουετ υπιοίίπᾳφ ειὈ/εοί {8 

α ἰογπιεπῖ ἴἶμο ἐ]ιαὶ ο) Ταπίαϊις. 

61. 1.1. ἀτὰρ-- γε] αβεᾶ ἵπ Ὀτοαλίπρ οῦ α ϱαῬ]οοί ϱαᾶᾶεη]γ 

Ἀπᾶ ραββίηρ οἩ {ο εοπιθίΠῖηρ οἱδο,. Ο8, Ατὶβῦ, ΔοΠ, Τ82 βᾳ. νῦν γε 

χοῖρος φαίνεται" ἀτὰρ ἐκτραφείς γε κύσθος ἔσται, Ὑθερ. 141 ἀτὰρ 

οὐκ ἐσερρήσεις Ύε, 150 ἀτὰρ ἆθλιός Υ εἴμ ὡς ἕτερος οὐδεὶς ἀνήρ, 
Αγ. 144 ἀτὰρ ἔστι γ᾽ ὁποίαν λέγετον εὐδαίμων πόλις, Ε]αῦ. δτ1 ρα. 
ἀλλ᾽ οὐ ψεύδει τούτων Υ οὐδέν-- ἀτὰρ οὐχ ἧττόν Ύ οὐδὲν κλαύσει 
κτλ., ΑΘ8ΟΗ. Ῥ. Ύ. 1011 ἁτὰρ σφοδρύνει γ ἀσθενεῖ σοφίσµατι, 

Έτ, Ἠϊρρο], Τ28 ἀτὰρ κακόν γε χἀτέρῳ γενήσοµαι, 1250, 1ΡΗ. 
Τατ. π19, Ττουᾶ. 415 Βῃ. καὶ πένης μὲν εἴμ ἐγώ, ἁτὰρ λέχος γε 

τῇσδ’ ἂν οὐκ ἐκτησάμην. τῇ ὑποθέσει---βοηθοῦντα, /1Π βαρροτῦ 

οἳ γοαχ ΡγοροβΙῖοἩ . ἈΒθ6θ σαν ξ 4 απᾶ 8 10 βα. 8. ὑπέθον, 
Ίου ἐὈὶ ατα πιεπέιπι Ρεγἰγασἰαπᾶιιπι ΩγοΡΟΒΊΕΤΥΡ. 

6 0. Ἱ. Τ. ἀλλὰ-- τοί] ας 1460. τόδε τοι--τὸ ἀρχικὸν 
εἶναι, ἄε εο αιῖεπι, φιιοᾷ οπιπῖῦιι αοἰἰοπϊύιως εδὲ αοπιπιιιε----π πι - 

γιό, ιιὲ φμΐς γερεπιᾶί Ρρεγέέις οἳξ, αθδεπ{ίογ 8απιε ἐθί εἰο. Ο8. ντα 

101. 10, τοῦτο] χς ὄ8. δή] 1. 41. συνομολογώ 

σοί] κιτ 4 Π, 11. τῶν ἑτέρων] . δ 115, 9. 

65. Ἱ. 12. οἶον] ας 54. πελαγίζωσι, Ρεγ αἴέμπι παυἰροπὲ, 

έᾳτο οτοβρῖηᾳ {16 ορεη βεα’. ΤΗΙ5 18 {πο πιθαπῖηᾳ οἳ {πο τοτὸ 

ἵπ Ἰαΐον ἄτθεῖς: ἵη οἸαρείοαὶ τοεῖς 16 15 πβεᾶ οἳ α τῖτοτ {]αῦ Ώας 

ογογβουγθᾶ, /{ο ἔοτπι 8 568 ΟΥ ]α]κο”, 15. ἡμερινοὺς πλοῦς, 
παυϊφαϊίοπον ἐπίτα ἀῑεί ραϊίωπι αὐφουεπᾶας, 'ΥΟΥΒΡΘ6Ρ ἴλπαί 

ἰακο ο π]οἷο ἆαγ᾽. Ἴ1Πο αἀ]οοίνο αραβ] οπαρ]ογθοᾶ ὮΥ 

Α{ῑο στῖίοις 1Ώ {ης βοηβο 15, 5 ΟοῬοῦ ροϊηῖς οσύ, ΝΤ. 1. Ῥ. 501, 

ἡμερήσιος. ἘΟΣ {λῖβ 6ΕΠΏ69 οἳ πλοῦς οἳ. ἆθ τερ. ΔίΗ, Ἱ ὅ 
ἀποπλεῦσαι ὁπόσον βούλει πλοῦ», Ἠε]]. 16, 16 ὑποτεμνόμενος τὸν 

ἐς Ῥάμον πλοῦν, αηᾶ {ο ιο αοοπβα/ῖτο 56ο . δ 159. ἐλαύ- 

νοντας, Υεπιἰβαπίεδ. Β66 η. ὕο αν 51. 14. τῶν κελευστῶν, 
ε{ρθ οοπηπηαπᾶσθτς Οἱ 1ο τοπεχς’, πΏοςξο Ῥπβῖηθβς 16 πας {ο Ῥθαῦ 

{ιο ἐἴπιθ ὮΥ τοῖοθ ος βἱσησ], {ο Ιπᾶίσαίθ {ο Ῥτοροχ 5ποκθ, ΤΊθ 

μπιν. 



πχις ΝΟΤΕ5 2τΤ 

ἨαΠΙΠΙΘΣ πγἨῖοὮ σγαβ πβοθᾶ {ος ἐλο ρατροςθ 85 εα]]εᾶ ἴπ Τια{ῖη ρου. 
εἰἱεειῖις (1. Ἐτ. ἄτοπονῖαβ οὔδεγυ, 1ν 26). ΟΕ. Βπ8 Τί]. Ῥαπίο. 
νι 900 8,: 

πιεᾶίας είαὲ πιατᾳΐπε Ριρρῖ8, 
| φιιΐ υο66 αἴίεγπος παιµίαγιπο {επιρεγεί {οίιις 
ς εἰ γεπιῖς ἀῑσίεί δοπῖίιπα, Ῥατίίεταιε τε]αίίς 

αἆ πιωπιεγιπι ρίαιάζαί γεβδοπαπίία οαεγωῖα ἰοπεῖθ. 

τοιαῦτα-- ὥστε ἀκονᾶν, ΄ἆο απᾶ Βαγ {πίπρα {ο πού οἶο,᾽, Οστ. 
ντ 9, 98 ὁ λόγχην ἀκονῶν καὶ τὴν ψυχήν τι παρακονᾷ. 16. 
ἐθελοντάς, υοἰωπίατίος, «γοϊαπ{ατΙγ᾽ ἔτοτα ἐθελοντής, Ῥαῦ Ἱ. 28 
ἐθέλοντας ἶ5 ῬατΠοῖρ]θ οἳ ἐθέλω, τπεαπ]πᾳ υο]επίεθ. Ότ ἴ]ιθ πβθ 
οἳ αἀ]θοίῖνες, πΏ]ο]ι ἀοποίο Ιπο]Ιπα{ίοη, οοπ{θηέπιθη{ ψηί]ι 
4η αοοπ, ἵπ αρροβΙθῖοπ 6ο {πο φαῬ]θοί, Ὑπετα πθ προ ΑΠ αἀτοτῦ 
{ο ἀοποίο ἴ]ο βΙπα{Ιοπ απᾶ τε]αίῖοπ οἳ {πο εαὈ]θοῦ ἁπτῖπσ βαβῖοΏ 

506 Μαάγν. 6θθα. ἀγνώμονες, ΄νοῖᾶ οἳ {οε]Ιπρ’, οἵ «γοῖᾶ οἳ 
βοηβθ’, 866 Ῥπδίτα, Τηᾷεχ {ο Ώεπα. ΜΙά. Ρ. 1Τ0. 17. πλεῖον 
ἢ ἐν διπλασίῳ χρόνῳ, {0Υ ἐν πλείονι ἢ ἐν διπλ. Οίπεγ 
Ῥάββ8ςεΒ πηθχο πλεῖον απᾶᾷ ἔλαττον 81θ πδθᾶ επίγα οοπιδίγιιο- 
ἐίοπεπι 81θ αποἰεᾷ Ὦγ Τιορεοῖς αἆ ῬητγπῖοἨ. Ρ. 410, Ἀσθβ. τι 1 

μεῖον ἢ ἐν µηνί, Απαῦ. ντι 1, 27. Αάᾶ ΟΥ. ν 8, 28 οὐκ ἂν δύναιο 

μεῖον ἢ ἐν ἓξ ἢ ἑπτὰ ἡμέραις ἐλθεῖν πρὸς τὴν ἐμὴν οἴκησιν. 18. 

ἀνύτουσι, 50, οἱ ἄνθρωποι: αντ 87. 19. οἱ πειθόµενοι, 
“πο στου). 20. ἐκβαίνουσι, «ρο 8510σθ’. ἀνιδρωτί, 

-.. Φίπο ειᾶογε, Ἰεπίε, “1.σ11γ’. ἤκουσι, αρρεῖζιπὲ, “Βχτὶνο’, 
μισοῦντες κτλ., ΄Ἠαίίπς ἐλιεῖς οοπιπηαπάῖης ο/ῆσεχ, 86 ππποῖι 85 
Ἠθ Ἠαΐθς ἐπεπι”. 

6 4. Ἱ. 99. ταύτῃ] χυτα Τὸ. 295. οὔτε--τε] σι 25. 
88 ἐθέλοντας] 5εο η. {ο 1. 16. 24. παρέχονται, 50, τοὺς στρα- 

τιώτας, ΟΥτ. 16, 20. οὐκ ἀξιοῦντας, «ἐπϊπ]άηρ 16 απΌθοοπιῖπρ) 

(οὐκ ἄξιον), "ἀϊδάαϊπϊης᾽. Βεθ π. {ο ΤἨεπι. τσ 2]. 12, στ 81. 20. 
Οοὗεί Οήη]ς5 ἐλαί οὐδ' ἐθέλοντας 15 τιετε]γ  β]οβ6 προη {Πἱβ. 
260. ὅσον ἂν µή, πὶεί φιοᾷ, εκοερῦ ἵπ ΒΟ {8χ ϱβ’᾽, μεγα- 

λυνομένους ἐπὶ κτλ., «ἰακῖπςσ α Ῥτίᾶο ἵπ Ὀιπατῆίπρ ἐλαῖτ 
οοπιπιαπάῖηρ οὔοετς πῇσηθἙ’. Ο0, Μετα, τ ὄ, 10 οἳ καὶ ἀγάλ- 
λονται ἐπὶ τῷ καταφρονεῖν τῶν ἀρχόντων, Ἠ]Ιεχ. 298. 

5δ. Ἱ. 26. οἱ αὐτοὶ οὗτοι, ὲ ἐἶᾶεπι, ' αγ αἱδο). ο]. 
᾽αἰσχύνεσθαι ἐπισταμένους, ’βεπεῖβ]θ οἳ ϱαπιθ”, 99. 
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θεῖοι, ' Ἠθανοπ-Όοσή ”, « ἀῑνίπα]γ ρτοαῦ”. «Ἐί Π]αᾶ ”, βαγς Βααργο, 
«πί6Υ Ἰθοοπῖσας ]οοπβίοηθΒ: οοπαραταπ{ Ῥ]αίοπίβ Μεποπ, 99 9, 

Απτὶβίοῦ. ἘίΠ. Νίοοπα, πα 1). ἐπιστήμονες] ΕαΡοσΙΟΣ 6 οἳ- 
οη/{1{1ο οοπαροίσποο (11ο αροοῖα] Ῥτ]νί]οσο οἱ  ΏτοίθβΒΟΣ ΟΥ 

8η αχζῖςί) Ῥεῖπρ πο οπ]γ Ἱερίπηπίο 419 {ο ϱοτοτΏ. 90. καὶ 

ἄλλους, Ρείογεθ οἴίαπι ἩἙἩοᾶστι βἰσπϊβεαία Ο7Υ, νιπ ὃ, 8 
ἕτερος (Ῥγείιεπῦαςγ). 81. αἰσχυνομένους ἔχουσι] βᾳβ- 
Ῥοσΐεᾶᾷ Ὦγ 6οῦεέ, Ότί ο, ΟΥ. 16, 299 λέγεις σὺ εἰς τὸ πειθοµένους 
ἔχειν οὐδὲν εἶναι ἀνυσιμώτερον τοῦ φρονιμώτερον δοκεῖν εἶναι τῶν 

ἀρχομένων. 89, βέλτιον] χτι 19. 88. ἀγαλλο- 
µένους τῷ πείθεσθαι ἕνα ἕκαστον κτλ., 'ἰαίπρ ἄα]ῖρλί ἵπ ε]λοπίπς 

ομθάᾶίεπορ {πάϊνιάπα]]γ απᾶ νγοτ]ΐπρ αἲ] {οσεί]μον Ἠεατ{]γ, πΊεη- 
σε ἴπΠογο 16 οοομβίοΏ 6ο ψγοσ]ς”. 84. οὐκ ἀθύμως, ποπ 
οταυαϊῖπι, 1. 4. προθύµως. 

86. Ἱ. 9δ. ἔστιν οἷς] κκ 99. ᾱ. 5187. 87. ὑπό] 
95, Χντι 78. ὃδ. τὸ φιλοτιμεῖσθαι κτλ., “ απιο{ῖοπ {ο 
Ῥθ 56επ Ὦγ {ἐπαῖτ οοπηππαπᾶ]πα οίοες ἁοῖπᾳ ΒΟΠ1Ι9 ἀοοᾶ οἳ 
ἨΠοποῦς”, 

57, Ἱ. 40, διατεθῶσιν οὕτως, 60 απίπιο φἰπὲ, ντ 206, οἱ 

ἑπόμενοι, “19 {οἱοποις”, «βαὈογδϊπαίοςρ’. Ο5τ, 1 6, 960 τοὺς 

ἑπομένους βελτίονας ἔχειν, ΤΙ ὃ, 27 ἔργον ἐστὶ τοῖς πρωτοστάταις 

θαρρύνειν τὀὺς ἑπομένους. οὗτοι δή] 1. 10. Οπ {ιο ἐταπβὶ- 
Ώοη ἔχοπη βἵπρα]αχ {ο ρ]ατα] β6Θ ας Το, χπ θ4. «41. ἐρρωμένοι] 
χ δὸ, ΧΙ 08, 42, ἄριστα τὸ σῶμα τῶν στρατιωτῶν ἔχωσι, 
γοῦιβίῖογε φἶπὲ «οΥΡΟΤε φμαπι ἐρδί πιἰΠ{έσΒ, «81ο ἵπ Ῥοΐέος Ῥοᾶἳ]γ 
οοπᾶΙδΙοη Ἴναη ἐλεῖχ βο]άϊ6ις’. Το Ιπο]αβῖτο πβο οἳ {πο βαΡού- 
Ἰαν6, οἨ ἩἨϊοἩ 5θΘ η. {ο ΟΥΥΟΡ.1 1, 16 απᾶ οἳ. Ἠοῖ!, ν 1, 4 
τοῦτο πολλῶν καὶ χρημάτων καὶ κιυδύνων ἀξιολογώτατον 

ἀνδρὸς ἔργον ἐστίν. Όπ ἄριστα ἔχωσι 599 Π. {91 86. 44. 
ὧςφ ἱππικώτατα, αἄν. έΐα ιιέ πιασίπιε ἀεοεὶ γεῖ εφιιεβἰγίθ ρεγ{(ή9- 
8ἴπιοβ, “85 ἴπο Ῥερδῦ Ῥοββίρ]α τᾶςις᾽. πελταστικώτατα, 
ΊΊΟΥ6 ορϊπιοτιπι Ρεϊίαδίαγαπο. 46. προκινδυνεύωσιν, απίε 
αἴῖος ρετίσιῖο 5ο ουϊεϊαπί, 'Ιεμᾶ ἴο {πθ «ιαχρο ’. 46. ἐμ- 

ποιῆσαί τοῖς στρατιώταις, ΄Τηβ]κο {]ιαῖτ φο]άϊογα {661 ”, «Ἱπαρίτο 
παπι νΠίἩ ἴμο οοπγΙοδῖοπ, ἐ]αί ”, οἱο, Ο8, τα Τ4, αττ ὅθ, αν 1, 8, 
Απαῦ. τ ϐ, 8 ἱκανὸς ἦν ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν ὡς πειστέον εἴη 

Ελεάρχῳ, 19 αἰδώ τοῦ στρατιώται» ἑαυτοῦ ἐμποιῆσαι. Τι ὄ, 17 
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τὸ ἐφέπεσθαι καὶ τοῖς κακἰοσι θάρρος ἐμποιεῖ. ᾿ ο 4π. διὰ 

πυρός] ΒγΙΑΡοΒ. 1 160 ἐγὼ οὖν μετὰ Κλεικίου κἂν διὰ πυρὸς 
ἰοίην, Ἠετη. χ ὃ, 9 κἂν εἰς πΌρ ἅλοιτο: ν. Ἰδὐβίαῖη αἆ Οοχ. 1 

8, 15. ὍΤΠἨθ ποχῦ ποτᾷβ καὶ διὰ παντὸς κινδύπου 81θΘ οἳ οοἳτβθ 

Ῥτοπουποθᾶ Ὦγ Οο0υοί {ο Ὀο  ἐπειίθιπι οπιθίεπια ). 

66. Ἱ. 47. τούτους--ᾧ ἄν] ΟΕ. Οτ.τθ, 11 ὅ τι δ' ἂν πρὸς 
τοῖς εἰρημένοις λαμβάνῃ τι, ταῦτα καὶ τιμὴν νομιοῦσι, 1 ὃ, 67 

ἱκετεύουσι πάντας, ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν. Οουαῦ Ῥτοποπποθϐ ἴμθ 
βοππιθη{ {ο Ῥο “ἐνθύμημα ψυχρὸν πάνυ αἳ Ῥτανί οὗ βορ]]είῖοὶ 
βοαπηἰη]Ὀ. 48. µεγαλογγώµονας, πιαρπαπίπιοβ, «πιει οἳ 
Ῥοποσ{α] τηἰπᾷς. ᾧ ἂν ταὐτὰ γιγνώσκοντες ἔπωνται] Βεθ 
ποῖθ {ο 1 51 απᾶ χντ ϐ. 49. µεγάλῃ χειρί, ΄ πα α βίος 
Ραπᾶ”. ᾱ. δ 1868, δ. ΟΕ. Ἠοτοᾶ. νπ 20 ἐστρατηλάτεε χειρὶ µε- 

γάλῃ πλήθεος, 1.Θ. οἶίπι ἐπεπεί πιαπι Β. ΥΟΌΟΥΕΘ πιά ὑπίς, Το. 
167, 2 χεὶρ µεγάλη συνάγεται, Τηπο, τα 96, 3 πολλῇ χειρὶ 
ἐπεβοήθουν πάντες. 60. λέγοιτο] ί1θ ἵπβποπορ οἳ ἄν ἵπ {ἐ]ιο 

Ῥγοσθάϊπρ οἶάτςο 15 εχθεπᾶεᾶ ἴο ἐπ. Ο8, χυπτ 20. τῇ γνώµῃ, 

υοϊυπίαϊζ. δ1. μέγας, 5ο, ἐστί. 69. ἀνήρ] 5εο ογ. 
4Ώρ. Τ19 οχζες ἵδ οὗτος (ἐστὶ) τῷ ὄντιμέγας ἀνήρ, “Ἠθ 18 
τθαβ]1Υ α ρτεαί π]αη 0. 65. γνώµῃ--ῥώμῃ, «5επρί] οἳ 
πηϊπᾶ---Βἰτεπσί] οἳ Ῥοᾷγ’. 

59. 1. ὅδ. ἐν τοῖς ἰδίοις ἔργοις, ἵπ γεῦιι ἁοπιοίοίε αἆ- 
84 πιϊπἰεἰγαπᾶίς. 64, ἄν τε--ᾶν τε] χντι 90. ἐπίτρο- 

πος--ἐπιστάτης] ΄Γαείοτ---ΙΟΣΘΙΙΝΗ᾽. ἐπίτροπος γὶάείαχ 6556 
βοτνας τε] Προτάπας, οσἶπβ πιαχῖτηῬ η αστιοπ]ίατα πδας οββοῦ; 

ἐπιστάτης τετο εἴατι Ἠβας, οπἶαβδ οροτα ἴπ ΒΙΗ8 ᾳποαᾳτπθ 

περοίἡβ τετρατείαχ, ρταε[εοίτς ορετατατη απαταπασπτηαπθ(δέ2). 

ΒοἨπεϊᾶςες ἐ]ήη]κς ἐ]αῦ ἐ]ιο ἐπιστάτης Ἠο]ά απ Ιπέοτίος Ῥοβί οι 
{ο {1θ ἐπίτροπος. ᾖὄθ. ἐντεταμένους, φιῖΐ ΙπΙπια οοπἑεπἐῖοπεα 

ορι8 αφιιπέ, ' οηετροβῖο’. Ο6. τ 199, συνεχεῖς, αδείᾶὄιοβ, 

ερθαᾶγ ’, ' Ῥογβετετίηρ’. ὅτ. οὗτοι δὴ οἱ ἀνύτοντές εἶσιν 
ἐπὶ τἀγαθά, Πἱ νεγο αἲ οὐπιπιοᾶα εἰ οφε» ρεγυεπίωπὶ (Έτ. Ῥοτίαβ), 
Πῖ Γαοϊωπὲ αἄ οοπιπιοᾶα (Ζεππε), ρτοβοζιπὲ ἐπ Ὀοπίε (ΤιθαΠ- 
οἰανίαβ), Ρατ ειιω ἴα πιαίβοπι ῃγοδρὸγε (411), 1λιοβθ ατο ἴ]πο ΤΟΠ 
Ἴπποερ οβοτίς 1εθᾶ {ο βποοθςς). 6δ, πολλήν] Ρτεάϊσαίθ 

:«βθ]εσίίπο. ἱ 
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ξ10. 1.69. ἐπιφανέντος ἐπὶ τὸ ἔργον, ϱἶ ειὈ{ίο δε οείεπᾶῖαί 
οβεγαγίίβ, αἱ ορι6 ἱπερίοίαυ. 600. ὅστις] χικ 7. 62. 

μηδὲν ἐπίδηλον, πιί]ηϊ ἐπείρπε, «πούίηρ τοεπιαχκαἈ]θ”, “ηο 
εκίταογᾶἴπατγ οχοτίῖοἩ 68. αὐτὸν οὐκ ἂν ἀγαίμην] να 
908. “Ἐεί Οµατιοηίρπιαβ’, βαὖ5 Ἠσῖβίᾳ, 6 ποχθ Ἡοππατῖ, απ οὐ 

Φιλέειν ἀῑκΙί χο σοπί6ΠΙΠΛΕΥΕ ᾽. κιγηθῶσιν] ντ ὃ. 64. 
ἐμπέσῃ] εαιάνα]οηέ {ο {πο Ῥαςρῖνο οἳ ἐμποιεῖν {π {ο Β6ΏΡΘ ἵπ 

να] 16 15 αβοᾶ 1π 1. 46. Οἱ, Ἠε]. ντ 1, 81 ἐκ τούτων πολὺ 
µένος Καὶ θάρσος τοῖς στρατιώταις φασὶν ἐμπ εσεῖν. 6δ. 

Φιλοτιμία κρατιστεῦσαι ἑκάστῳ, ΄ απιΏΙοη 1π 68οἩ {ο 6χος]”. 
Βοο οτΙζ. αρ). 

δ11. Ἱ. 086. ὅπου-- ἐν ᾧ,σςχ 160, «ν]οτεῖη ”. 69. καὶ ἐν 
γεωργίᾳ δέ, οἱ υετο εἰίαπι ἔπι αρτίσιϊέωγα, ' απᾶ ἵπ αρτιοπ]νατο 88 
νγθ]] 5 αΠΥ οἴπον ρατρΙϱ”, στ 46. 69. οὐ-- ἔτι, 1ιΟΊι 

εἰϊίαπι, πιοπι ἠέεπι. Ἠτατ. ]. 96 π., ΟΥτ. 1, 8 ἐγὼ γὰρ κατενόησα ὅτι 

κτλ....ὅ τι μέντοι προσεκτήσαντο...τοῦτ) οὐκέτι δύναµαι ὁρᾶν, 19 

8, 4, ντι ὅ, Τθ. πο. τοῦτο, Ε0, τὸ ἐθελόντων ἄρχειν. 

εἶναι, Ιΐοέγο, τ 88. 1. παιδείας δεῖν τῷ µέλλοντι] ντ 110, 

νιπ 66. τῷ µέλλοντι δυνήσεσθαι] αν 48. τὸ. Φφύ- 
σεως ἀγαθήῆς ὑπάρξαι, Ρο. δεῖν, Όοπαε ἵπᾶοῖίε ε96ε, Μειᾶν. 8 54 Ὦ) 
Έεηι, 1. Τδ. καὶ τὸ µέγιστον] χι 16. δή] τν 118. 

610, Ἱ. Τδ. οὐ--πάνν, “ποῖ αἲ 811’, τα δ. π4. ὅλον, 
ἑοοπρ]άοτθᾶ Ροηοτα]]γ’. τδ. τὸ ἐθελόντων ἄρχειν] 1. 10 η. 
Τθ. σαφῶς δίδοται (50. τουτὶ τὸ ἀγαθόν, τὸ ἐθελόντων 

ἄρχειν), αρφατεί ἆατί, ποπι ἁμθίιπι εδ φιεΐπι ἀείιν. Τθ6. 

τοῖς ἀληθινῶς σωφροσύνῃ τετελεσμένοις, {ο ἴἶοβο πἩο Ίανθ 
Ῥθεπ τεα]]γ Ιπϊθα(εά 1π πο γγαγ5 οἳ, Ώθοοπῃθ τοίατῖθβ οἳ, πΙΡᾶΟΠΙ᾽, 

εΩαῖ σωφροσύνης ἵαπαπαατα βαοτίς ἸπΙα απ, Ο8, Βσψπρ, 1 

10: τοῖς τετελεσμένοις τούτῳ τῷ θεῷ οἳ ᾳπθπα Ιοοσπα 191 α[ῑοτό 

Ἠσιρεί., ΑοΏί], Ταῦ. 1 Τ Ιπ]δ,; ἣν δέ µοι Ἐλεωίας ἀνεψιὸς ἔρωτι 
τετελεσμένος) (Βτεϊεπῦαςῇ). 

ὙΓο Ἠαγο πο βἶπρ]α πγοτᾶ ἵπ Ἐπρ]ϊκα υνηῖοῖι νη]] ρίνο {1ο {α]] Ἱππροτέ 

οὗ σωφροσύνη, Ψ ΠΙΟ] ΠΙΘΑὨΒ “ βουπᾶ απά Ἠθα]{Πγ ίαΐθ οί {19 βο] α8 

οτι ]ζεᾶ ἵπ {ἴ]θ Ῥχορος οοπ/ίτο] οἳ {πο βεηθια] ἀθεῖτοφ’. ἸΝοϊίπεν Ἠαά 

{πο Ταὐΐη Ίαηριβρο, 85 ΟἱΟ6Υο βίπΐίθ8 Ίηπ {πο Τα8ο. Ἠϊβρ. ΙΙ ὃ 16 σω- 

φροσύνην, Φ«μαπι 8οῖθο εηιᾶεπι ἔτι ἑεπιρεγταπίίαπαι, πι πιοᾶεγα- 

ἐἱοπεηπι αρφρείϊαγε, πιοπι πιάΠπμα πι είαπι πιοζεδίίατα, θεᾶ Ιιαιιᾶ δοῖο απ 

γεοίΣ εα υἱγέωδ 7 γωσαἰίίαδ αρρεϊίαγί Ροβδίέψ..ν.. μας Υοἴίφιαξ εἰίαπι υἳγ- 
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- εέος οοπἑἰποξ. Οἱ. Ῥ]ητο Ῥ]μαθᾶ. ο. ΧΙΠΙ Ρ. 686 ἡ σωφροσύνη..., τὸ 
. περὶ τὰς ἐπιθυμίας μὴ ἐπτοῆσθαι ἀλλ ὀλιγώρως ἔχειν καὶ κοσµίως, τούτοις 

µόνοις προσήκει τοῖς μάλιστα τοῦ σώματος ὀλιγωροῦσί τε καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ 

ζώσιν, ΒΥΠαΡ. Ῥ. 196 6 εἶναι ὁμολογεῖται σωφροσύνη τὸ κρατεῖν ἡδονών καὶ 

ἐπιθυμιών. 16 ἵδ ορροβεᾶ {ο ἀκολασία, “εκορβ»ῖνθ Ιπάμ]ραεποῬ ἵπ Ῥοάᾶ1]γ 

-.ρ]θαδατας’ (Ατὶσίοῦ. Ἐπεῦ, 1 9, 9). 

τπτ. διδόασιν, Β9. οἱ θεοί, υλ]οῖι 15 Ιπιρ]ϊθᾶ 1η θεῖον Ἱ. Τὸ. Έοτ 

ἴλθ οπαβείοη οἳ {πο απἰοοθᾶεπΜ οοχτε]α{1νθ Ῥτοποππ οΓ. κκ δθ, 97. 
Τ8. βιοτεύειν] Βοο ]ηᾶος α. Υ. το. τὸν ἀεὶ χρόνον διατρί- 
βειν] Ο6. Μεπι. τ 1, 16 ἐν ταῖς ὁδοῖς πολὺν χρόνον διατρίβων, 
Απαῦ, Υπ 2, ὃ διατριβομένου τοῦ χρόνου, 4, 12 ἡμέραι οὐ πολλαὲὶ 

διετρίβοντο. δ0, φοβούμενος μὴ δὶς ἀποθάνῃ, /{εατίηρ 8, 
βθοοπᾶ ἀθαίῃ ᾽, Ὦγ {πο {α] οἳ {πο βἴοπο Ιπιροπάϊηπςσ οτ6ς Ἠ18 
Ἠθαᾶ, κορυφῆς ὑπερτέλλοντα δειµαίνων πέτρον Έττ. Οτοεεί, ν. ὅ, 
ΦἨθγθ 566 Ῥοτβοπ)5 Ίοησ ποίθ οπ {πθ νατίαῖοπΒ 1π {πο αποϊοπ 
{αᾶιβοπ οἳ {πο παΐατο οἳ Ἠΐ5 ραπ]βηπιεηῦ, 

«719 Ἰαδ6 5επίεησθ ἵπ ἴπθ Οελοποπηίλ5 Ὀτίηρ ἴο οιχ ποβῖοθ’, 5879 
τοίθ, Ρἰαίο απᾶ ἴ]ιε οὔ]ιεν Οοπιραπιίοπδ οἳ οῤταίεε, Υο]. Τ1Ι Ρ. 671, “8 06Π- 

1τα] {οσα ἵπ Χεπορποπ)5 παϊπᾶ, ἔτοπα νγΠ]ο τηαΠΥ οἱ Ἠί8δ πιοβδῦ γα]ααΏ]θ 

βροοπ]αβίοπ8 οπιαηκίθ, 'Ἠγπαῦ ατο {πο οοπά161οΏ8 ππάθγ Πο βαοὈοτα]- 

ηα{ο8 υγ] οἹιοστ[α]]σ οὓου {είν οοπιπιαπᾶεις2” 88 ο Ῥγορίαπι {οτοθᾶ. 

ἩροἨ Ἠἱ8 {ποισΏ{ς Ὦγ Ἠϊ8β οὗ Ῥθγδοπα] εχρογίθποθ, 85 16] 48 ὉΥ ο0η- 

.Τοππροτατγ ῬιαΘΠΟΙΠΕΠΗ ἵπ Ἠε]]α. ἈἨο Ἰαᾶ Ῥεει εἰοοίοᾶ οπθ οἱ {]θ 
'"πεποτα]β οὗ {θ {θπ {ποιδαπᾶ: α Ίατρο Ὀοᾶγ οἳ Όχγανο πγαχτίους {γοπι 

- ἀϊπετεπέ οἱεθΒ, τηοδῦ οἳ {ποδια ππἹ«πΟΙΥΗΏ {ο Ἠϊπη Ῥθγδοηβ]]γ, απᾶ Ιην]δῖηᾳ 

ΠΙ8 αα{ΠλογΙϐγ οη]γ Ὀεοβιςο {π6γ πογο ἵπ οχκίγοπιθ ρογ1], απᾶ Ὀθρβιβθ πο 

0Π6 696 {οοῖς ἔθ ἹπαΠαάνο (Ηἱθέ. οἱ «ὤγεεσε, οἩ. 0, Ῥ. 108 86ᾳ.). Ἡοθ 

ἀἰδοματρεά Ἠϊς ἁπίίες αἀπιϊταῦ]γ; απᾶ Ἠ18 τοαᾶγ εἰοααθποῬ σας 8η Ίη- 

να]ιβΏ]θ αοοοπιρςΠἩπιεηῦ, ἀἰδύπᾳαϊςμίης Ἠϊπι ἔτοπι αἲ] 5 οοἸ]θασιιθβ. 

Ἀονετίπο]θ8» ηδη ἴ1θ αγπΙΥ αχτ]νεᾶ αὖἲ {19 Ἐτσίπο, οιύῦ οἳ {16 χθαο]ι οϐ 

πτρεπύῦ ρου], Ἰθ γγας πιαάο {ο [66] {πε γεχα/]οη5 οἱ απ(]ιοχ]{γ τοβῖηαρ προῃ. 

81Ο Ῥγοεσβτίοις Ὠαδίβ απᾶ Ῥετρείια]]γ {παγειβδδᾶ Ὦγ Ίεα]οιβ τἶνα]. 

ἼἼογεογος ΧθπορποἨ, Ὀρβίάςς Ἠ]9 ούΏ ρθγ5οπα] εχρογίεησθ, Ἰαᾶ νγποβθοᾶ 

νἰοϊεπῦ ρο]ίσοα] οΏαηρες ταππῖπρ οχίθηβῖνα]γ {πτοιρ]ῃ 119 οἱθῖον οἳ {1θ 

'"τεοῖαπ ποτ]ά: Πτδέ, αὖ {1θ οἶοβο οἳ {πο Ῥε]οροππθδίαι σγαγ-- ποχύ α[ίου 

το Ῥαίέ]ο οἳ Ἐπίά ας, αραῖτ, απᾶςσ ΤιαορᾶφετηοΠῖαπ ΦΙΡΓΘΙΙΒΟΥ, βίου {1θ 

'"Ῥεασθ οἳ Απία]Ιάα5, απ ἐἶπθ αὈφοφισηῦ βείζατο οἳ {πο οἴ(αᾶθ] οῦ Τηοῦοθς 

4 

---Ἰπδί]γ, αἴίεν {ιο ΤΠπεῦατ5 Ἰαᾶ τοσαϊποᾶ {ῑαῖν {γθεᾶοπῃ απᾶ Ἠαπιθ]θᾶ {]θ 

Ἰαοθᾷαεπιοπίαης ὮΥ {ο Ῥαίθ]ο οἳ Πειοκίτα. Το ΧθπορΠοι--ραΣ{ΙΥ 

΄Ἀοἴοσ, Ῥασί]γ 5ΡΘΟΙΔ{ΟΥ---ἔ]θςο Ῥο]ϊίῖοα] τουο]αβίοπς πν6γθ πιο οϐ 
"Βηχίους ἱπ{θγοδύ; οβρθοία]]Ψ α5 Ίο αγἀθπ(]γ βγπιρα(Πίκεᾶ νη(] Αροκί]αας, 

8 Ῥομίσαὶ ρατίσαη Ιπίθτεκίθᾶ ἴη τηοςδῦ οἱ {πετη, οἱΠθυ 45 οοηβοχνα/{ἶνθ ΟΥ 

τογο]αθίοπαῦγ. Ἴθ ἔπαβ 880 {τοπι {1ο Ῥεγδοπα] Ἠδίουγ οἳ Χ6πορἩοῃ 
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Ἠουν Ἠἱβ αἰίθηπίίοη ο311Θ {ο Ὦο Ῥοσι]ίασ]γ ἐαγποᾶ {ο ο ἁῑμοι]ογν οἵ 

οηφαγίπρ βθεαᾶγ οὈεάίοπος {γοπα ια ρογάἴπαζεβ απ {ο Όλο οοπάΙδίοπβ Ὦ} 

πυΏὶσ]ι βαοἹι ἀμΠοι]{Ψ παϊρ]ιό Ὦθ οΥ6γοοπιθ’. 

«Τηο βοπίθησθ ἔγοπι {πο Οεεοποπιΐσι οπιΏοᾶίθβ πο τοσίς 

προη πΠΙοἩ Το ας ἀἰδοοατβοᾶ ἵη πο οἳ Ἠΐβ πποβύ Ἰπίετεβίῖης 
οοπηροβΙζΙοηθ----Ο/γοραεᾶία απᾶ Ἠίεγοι. Ἰτπ Ογγοραεᾶία Ίθ 

θχκρ]αῖπβ απᾶ οχοπαρ]1ῇος {1ο ἀῑνῖπο αἱ οἳ τα]πρ ουος οποετ[α] 

ΣαῬονγᾶϊπαΐθι: ἵπ Ἠίογοπ ἴλπο {ογπιοηύ οἳ ροτετηϊῖηρ ἴπο ἆδ- 

αΠοοίθᾷ απᾶ χε[ταςζοτγ ). 

Ἠσοτν Κατ] Τήποχο, Ἰοιγθτου, α5 ἶ5 Ῥροϊπύεά οί Ὦν ντ Ο. Ὦ. Ἠουτῖς 1 

{19 Απιεγίσαν «οι παῖ οἱ Ῥ]νίοῖορι, νο]. 1 Ρ. 18, ἴαῑκος απ]ίο α, ἀεγεπῦ 

νίθυν {ο ἀτοῦοθ, θΠήπχῖης ἐ]ιαίῦ ἴ]οςο νου τοππαχ]ςς, ἵπ ἹΥΠίοϊ {πο Ἠ]δίο- 

τίαη Ππᾶβ {πο πποβύ ομαγασίαγ]βθίο ἴχασθ» οἳ Χοαπορ]μοπ” Ἠαπάϊννοτῖς, 

Ῥείταγ α. ππίίθν Ὑγιο]]γ νησποαύ το (αΥΥ εχροχῖθηοθ. ΑοροτᾶΙηβΙψ Ἰθ 

επθἰτε] εκραηβες {1ο εἹαρίον. 

ΕΝΌ ΟΕ ΝΟΤΣΒ 







 λεύ ία. 

πιο. 

ΑΡΡΕΝΡΙΣ ΟΝ ΤΗΕ ΤΕΣΤ 
να λλες εν ζωα κ 

Α. «οεπεταὶ Πεοπιαγο 

ΜΑΝΌΒΟΒΙΡΤΒ 

Έου {1ο θεχί οἳ {ιο Οεοοποπιίσα8 ἴπο {ητορ ρτϊποῖρα] Μ55 αὖθ 

(4) α ραχοἩπιοπί οπο ἵπ {ἐπο Τάρτασγ αὖ ΤιερἜίρ ἵη 4{ο (10), 
πϊδίθη 1η 11ο χτν{]ι ορηίαγ. Τί οοπ{αῖηςδ {ο Ηἰρραγο]ίοις, ἴ]θ 
: Ἠ[ίεγοῃ, {πθ ἆἄε τε εφιιεδἰτῖ, 016 ἄο τερ. Παοεάαεπιοπίογιι, Ῥεριάςς 
ο Οεοοποπείσι. 1 ἵδ απ[οτίαπαίαΙγ ἱποοπιρ]είο, Ἠατίπρ α, 

παρ οχίοπᾶΐηρ Τοπ οἩ. χ. 8 {ο οἩ. χὶκ 16. Βαπρρο”8 οο]]α- 

| {ἴοη οἳ {πῖβ ΜΒ γα Ρ]αοθᾶ Ὦγ Ἠϊπι αἲ {1ο βεγνῖοθ οἱ Τι, Ἐτοϊίαι- 

ασ] {ο Ἠϊβ οᾶ]θίοηι οἳ 1841. Τί ας οοττθοβίοης ἵπ {πο Ἠαπᾶ- 

'ναϊῖηρ οἳ {ο οτὶρῖηα] απᾶ αἶδο ἴπ ἐ]λαί οἳ α 5οοοπᾶ 5οχ0θ, 

ς (9) ἴπο οοᾶος ἀπο][ετργίαπαςβ (α), ἵπ πο Τήνρτατγ οἳ 
Ὑγοϊοπ δι (ήαῖ, 40ο β Ἡτίδίοη οἩ ῬατοἨπποηόῦ {π {πο ΒΕέθοπ{1 
ορηίασγ, ἔποαρ]λ Ζοεαπο Ῥ]ασοθᾶ ἵν α5 εατ]γ α5 ἴπο εἰετεπί]. 
'Ῥατρρο ριαΐς 16 αἰπιοβῦ οἩ {πθ Β4119 1616] πη(Ἡ 01ο {ΟΣΊ1ΕΣ, 

(8) οπθο οἨη Ῥαρες ἵπ {πο ΒϊρΠοίμδαπο ἸΝαδίοπα]θ Ῥατίς (Α), 
Ῥεασίηρ {πο ῬχοῬς-πηθτ]ς 1648, Επῖᾶ {ο Ἠαπο Ῥθοι Ὑτϊθοπ ὮΥ 
Μ1ο]οα] Αροβί{ο11οβ1, αὖ {πο οἶοδο οἳ {19 161 οοηίατγψ, Τὸ 

κο μὰ μωκωΔκώ.. 

1 Μ{ο]πο] ΛΡΟΒ{ΟΙΙΟ08, πα5 οπθ οί {11ο ἄγοο] το/ασθαΒ αὖ Τοηπίορ {ία 

πο Γα]1 οἳ ΟοπηβαηθΙπορ]θ ἵπ 1465, πιο (η Τπεοᾶοχο ἄαζα, 1οπη Αγαγ- 

-πορα]οΒ, Οοηβίαη{ Τμαβοατῖς, 1οἨπ Ἰμηδοατίς, Απάτοπίσας απᾶ οπου βοπο]αγς 

θπ]ογθά {πο Ῥαΐτοπαρο οἳ Οαγάῖπα] Ῥθββατίοη, {16 {οαπάθτ οἱ {Πο οε]ο- 
ταιοᾶ Ῥο]ιοίοσα Ματοίβης, Ἠο πιαᾶθ «, οοἸ]θοβίοη οὗ πιονα] Ῥγοσσρίς, 
'.ΤτογθτΏς απᾶ αρορηίποστης, πῖοη α{ίον Ἠῖ5 ἀθαίἩ γγας ραβ]φηοά Ὦγ 8 

΄"8οπ. Ατἰκζοραϊας (ΑτοβΏὈϊκΏορ οἳ Μοποπιραφία απά οπθ οἳ {πο Ῥτϊποῖραι 

-οο]]αροταίοατς οἳ Α]άπβ) ππᾶσγ {ιο {11ο οἳ Ἰωνιά (υἱοϊαγζιπι). Ὀατίης 

-τμο Ιαΐέον ροτῖοᾶ οἱ Ἠ]8 1{6, πγποη Ίο οἴεπᾶςά Ἠϊ5 ρτοαῦ ῬαίχοἨ, Ὦο {611 

-Ἰπ{ο ο βίαΐο οἳ αὈ]θοῦ ῬοΥοχίγ, 85ο {παῦ ο ἀεδίρησίοὰ Ἠϊπιδε]ξ 35 βασιλεὺς 
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οοπ{αϊης ο Ηἱρρατε]ιΐσις, ἴλιο Ηἱεγοπ, 1ο 1 Ε., ἴἶιο Περ. Ί,ας,ι 

Όλο ΛΓεπιογαῦίία, ιο ΦΥ πιροεύωπι, Ῥθβίᾶθς {ο Οεοοποπιίσια. Τέ 

18 ἀοτ]ναᾶ {τοπα {χο βΒΗΠ1Θ ΒΟ"ΣΟΘ 85 Τε, τη] Ισ Ἡ 16 8ΡΥθΘΒ ΠΊΟΥΘ 

οἵζεη {πα νι] ς. 

Τ]οιθ ατθ οἶμει 686 ἵη {1ο 68τπηθ Τή,ταιγ, Ῥαῦ οἳ Ιπ[οτίος 

απζποσ1ζγ ---- 

Ῥ 2966, α 118 οἳ ἴ]ιο χνίἩ οθηίατγ, υηΙο] οοπ{αῖηβ Ρατ οἱ {119 

Οεοοποπιΐσει6 α5 {8Υ 48 ἴ]ιο ἹὙοχᾷβ τὸν λοιπόν τς 98: ἴποθ 

111ΕΥΟΛ, ἴμο ἆε Τ,ασεᾶ. τορ., ἃ Ῥατίῦ οἳ ἴχιθ ἆε Αῑιοπ. γερ. 
πηϊχεᾷ πρ ν(Ἡ {1ο ἱταςί ἄᾳ τεζλεἴῦις, ο ἱταστιοπύ οἳ ἔ]λθ 
δη πιροδίαπι, απᾶ 16ο οἱ {1ο ο Ίτο εφιιοδἰγῖ, {οβθί]ιθτ ση ἔ]α 

βοἵηθ οἱ Τιποῖαη’5 πγοτ]ςς, {ο Ῥεοπᾶο-Ἡοτοᾶοίαβ’ {ο οἳ 

Ἠοπποαχ, Ῥ]πίατε] ἆο εοἴϊογέία απἰπια]ίιπι, ἴιο ντο Πτεῦ. 

Ώου] οἳ Απβοί]ε”5 Λίεοπιασ]ισαπι ΕἐΠΐσ8, ἄπᾶ α ρατί οἳ 

Όλο Ιπιαφίιες οἳ Ῥηι]οβίταίαβ, 16 1 ἀοτῖνεᾶ ἔτοπα ἴῑθ 

ΒαΠ1θ βοπτορ 4 αἲ.. 

6 1046, οοπύαϊπῖηςρ πο Οεζοποπιίει οΠΊΨ, ντ] θθεη αἲ ἴ]θ 

Ῥερϊηπίηρ οἳ {χο κυτίἩ ος επᾷ οἱ {πο χνίἩ οθη{1Υ. 

Ὅ 1047, ντ ίεη Ἰπ πο β8π1θ Ἠαπᾶ ας {1ο Ῥτοοθάϊΐπς απᾶ. 
οοπίαΙπῖηρ ἴ]ο Οεσοποπιίσι8 ΟΠ. 

Ἐ 425. 

Οἱ έωθεο Α Ὦ σ Ὅ ποτθ οο]]αίοᾶ ὮΥ (, Βααρρο α{ΐετ σ. Ἐ. 

ααἲ]: Ἐ ϱγ ἀπ] οΏΙγ, πιο Ῥτοίθββθς {ο Εἶτο {1ο νατίοις τοαᾶ-. 

Ίπσς οἳ ϱ]] ἵπ {1ο Πταῦ ρατί οἳ {πο βογοη{] γο]ατηθ οἳ Ἠ18 εάϊΠου. | 

οἳ ένο οπτο ΠγοχΚΡ οἳ ΧοπορβοἨ, | 

τῶν τῇδε πενήτων, απᾶ Ὑγεηῦ {9 Οχαίε, {πο Ἠοπιθ ΟΓ 8Ο ΤΙΝΏΥ 8οΏο]αγς αἷδ- 

ὠπριυϊκ]οᾶ {ον Οιεῖν οα]]ρταρΏγ 1π ιο χορτοᾶποβοπ οἳ αποϊοηό 188. 

Ἠετο Ίιο ραΐπεᾶ α. Πνίπρ ὮΥ ὑθαολίπρ απᾶ Ὦγ οοργίης ΜΒΒ, οἳ νγπ]ο]ι ππθ 

Ἠανο βογοτα] νη( {πο Ἰηβογ]ρίῖοπ Μιχαῆλος ᾿Αποστόλιος Ῥυῤάντιος, 
μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς πατρίδος, πενίᾳ συζών καὶ τήνδε βίβλον μισθοῦ ἐν Ἐρήτῃ | 

ἐξέγραψε. 8996 Α. Ἐἰγπηίπ- Ώιᾶοί/Β 4ῑᾷε Ἡαπιιοε Ῥ. 8, Ῥ. δΊδ--τ. Ἠ18 ο 

1οσί]οη ο{ παροιµίαν γ’α5 ραρ]1ε]οᾶ αὖ Ἐδ]ο ἵπ 1585 Ὀιῦ οοηβὶκιθοᾶ οπ]σ οἱ 

οχίταςίς {τοπ α 1αγρου νου] Πτα ραβ]ςμοᾶ Ὦγ ἨἩσϊηδίας (Πιογάςη 1619) 

4ο απᾶ τεραθ]ε]λεᾶ ὃν Εαπίπς Ῥο]είαπ», Απιδζοτάατη, Ἐ]πεν!χ 1605. Ἠα. 

18 α]δο {πο Ἰοίπό απίλου οἱ ογαζίοπεδ Γωπεῦγεβ ἄιιαε, ἴπι φέύιμ ἆθ πιπιογ- 

ἑαζζίαίο απίπιαο επροπἔγ, ο. Ἐθιερογη, 1μείραῖᾳς, 1198. Ἠο ἀῑοά α.Ὀ. 

1460. 
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Οοπορτηΐηᾳ {ο νι οα]]οᾶ Ὦγ 9] Ἡ 5οο {1ο τεπ]ασζ6 1η ΤΙΥ 
θάϊξίον οἳ ἴλο Ἠίετοπ Ῥ. 98 {ο ψγλίο {ο τοαᾶος ἶ5 τεζεγτθᾶ 31βο 
΄Έος απ΄ βοοοππέ οἳ {ο νατίοας οάϊδίοηβ οἳ πο επ{ῖτο γοχ]κς οἳ 

ῃ ΧοπορΒοἨ. (Ρασῖς 1Τ9ῖ---1815). 

Πα Ἐἰτομ]οί Ῥταςί, αἲ Χοῃπ. ἄε γερ. 4έ]επ. Ῥετο]πϊ, 1881, 5πι8ροσί5 

ενας ιο τοαᾶίηας υἨῖοὮ ΙΙ ΡγοίΘ8568 {ο Ἠαγθ {ακει {γοπι {18 5 ατο 

᾿απογε]γ (χαηβοπἱρί5, οοπ{ἑαἰπεᾶ ἵπ πα πιμγρίη οἳ α ΟΟΡΥ οἱ Η. Βίθραπς) 

ξ Πταί οα1θῖοπι (1561) ἵπ ἔπο Ῥοβδεξδίοπ οἳ 6811 Ἠπιβε]{, οἳ οογγεοβίοης ἵπ {ο 
πλραιρίπ οἱ α οοΡΥ οἳ ἴἶιο Πτεῦ {υπίήπο οὐ] ίοι Ἰεπῦ {ο Ἑ. ἸΓεἶδκο Ὦγ 18 

΄.ΟΨΠΕΥ, 4Αηλςο 49 ὙΠ]οΐδοη, απᾶ ῬαὈΠβμοά Ὁγ Ἠϊπι Ίηπ ιο 6411 γο]απθ οὗ 

ᾗ 6 σά1ξίοι οἳ Χοπορ]οπ΄5 πο] (1798-1504) Ρ. 419--Ρ. 455. 8εθ Ἠϊ 
ἃ Ῥνοίαςθ {ο το]. ΙΥ Ρ. ΥΠ απᾶ οἳ. Ῥογηθιπσηππ Χθη. 8ο6γ. 4γΡοῖ. 1854 Ρ. ἷκ.] 

ΟΕ 6 {η Τ{81Υ ἔΊνοτο ἵς οπο αἱ Ῥοταρία οἳ ἴπο χυίῃ οεή- 
-ἴασγ, α 6ροοίἴπιση οἳ Ῥοατξ[α] πτίήπᾳ, οποθ 1ο Ῥτοροχίγ οἳ ἐμθ 

-᾿Μοπαβίοτγ οἳ Βὲ Ῥοΐοτ; α βοοοπᾶ, κα 1η πο τηϊᾶᾶ]ο οἳ {πα 

ανῖι οοπύατγ αὖ Ο6β6π8: αποίπετ αἲ Έ1οχοπος, οἳ {9 ατπί]ῃ 
᾿ ορη{χΥ: {οαχ 1η {πο Ῥ1]1οίθσοα Ματοῖαπα αἲ Υεπῖοο (868, 

9669, δ11, δ19); ὑποῖη {Ἠο Απιῤτορῖαν ΤΙΌΤΑΣΥ οὐ Μ1]αἨ, 
.9Π6 ΤΙ ίνΘΗ 1η Α.Ρ. 1426, απᾶ αποἰΏοχ 8169 οἳ ἐπο χγίΏ ορπίἁσγ, 

-.ροῦν Ὀχοαρλῦ ἔτοπι ΟΠ198 {η Α.Ρ. 1006. 
1 Ῥοεῖᾶςς ἴ]ιο αΏοτο-πιεποπεᾶ ΜΒΒ, 6 Ὠατο οἴποεγ αἷάς {ο 

οτϊεΙοἴδτα απᾶ Ὦ Ῥτορεχ οοηβίτασµοη οἳ {1ο {εχί οἳ {1ο Οε]ιοποπι- 
τις 1η ἐλπο τοαᾶῖηρς οἳ Υ111οἱβοπ’Β οοΡγ (Γ111. 669 8Ώοτε), απά 

λοβο ἵπ {ο Ἠαπάντιήπς οἳ Ῥοΐταςρ Ὑἱοίοχτῖαπβ οἩἳ {1θ 

πηαχαῖη οἳ {πο Αἰάΐπο εἀἰθίοι Ῥτθβετνοά ἵπ {ο Τήῦχατγ οἱ 

Μαπῖοι (Γἱοἱ.) ῬαὈ]ς]οᾶ Ὦν Ἐ' Φφ8οος», α5 πε] 5 {Ποβθ 60Π]- 
παππ]σαἰθᾶ {ο . Βαπρρο ἔτοπι {Πρ 8119 βοπχοῬθ Ὦγ 06Η, Ἐὺ. 

΄"Ἐϊποκμ. ὅομηπ οἳ Βίέοῦαρ ({οῦαςαβ) Ἠα8 ἵπ Ἠϊ5 ᾿Ανθολόγιον 
πο {ο]]οπίπα οχἰτασίς: τν 2---δ, τν 19, ν 1---1Τ, ντ 4---ὄ, ντ 12--- 

16, να 4δ. ἼἨθιθ 16 8ἱδο 5οΠΙΘ ποϊβίοπβ Ῥχθβοτγεᾶ ὮΥ 
"Ῥμ{]οάθπιας 1η Ἠΐ6 ἐχρα[ίδθ περὶ κακιῶν καὶ τῶν ἀντικειμένων 

ἀρετῶν καὶ τῶν ἐν οἷς εἰσὶ καὶ περὶ ἅ, θᾶἰιοᾶ ἵπ οι, τα οἳ 
1ο Ηεγειζαπεπεϊτωπι υοἴιπιίπιπι φας δρεγκωπέ ὮΥ Ο, ἩοββΙ η, 
-"Ναρῖος 1827, απᾶ εαΌβεαποπ/{]γ Ὦγ Ο. οοΜ{1]1πᾳ, Ζοπα 1890, 

"ἰορείμος σ(Ἡ ιο Οεζοποπιίι οἳ Ατὶβζοῦθ απᾶ ἐῑλαῦ οἳ 8η 

' Αποηὗτιοπϐ θἴΠος; αἱρδο Ὦγ 6. ΑΔ. Ἠσατίαηᾳ, 'Αρλαπάϊπηρεη 
'.ἄδοι ἀἱο Ἡπαρλα]ίαηπρ απᾶ ἄδει ἆἄοπ Ἡοσλμπναία ππᾶ Τη9ο- 
"Ῥηταςίς Ἠααρλα]έαπρ ππᾶ ΟΜατασίοτῦ]]ά6χ, στἰθοΏίβοἩ τα. ἀθαϊβομ, 
-ποῖῇ Κτῖβκοηθη απᾷ ετκ]ᾶτεπᾶεα Αηπαετκπηρεμ’, Πεϊραὶρ 1857. 

ιά 

(4 
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Οπ]ψ {πο πῖπίἩ απᾶ {οηί]ι Ώοοκς οἳ α 11β6Υ πγοχ]Κ οἨ {Ἠθ β.7πθ φαὈ]οοῦ 

Ἠανο Ῥ6επ τοσογοτοᾷ απᾶ {]ιθςθ ἵῃ 8 ΥθοΥΥ πιιθ]α{οᾶ βίαΐο {γοπα {πο ἀρδίγιο- 

Ποπ οἱ Ἠοτοιίαπαιαπι, {πο φαρ]οοῦ ο {πο {ογπιου Ὠθίπρ α ἀθίαί]οά οχατηΊηα- 

Ώἱοη ἔγοτα {πο ροϊηέ οἳ γῖουγ οἳ απ Ἡρίοατγθαπ ὮΠΙΙΟΒΟΡΠΘΥ οἳ {πο Οεζοποπιί- 

ζδοί Χεπορ]ποπ απ ίπαί οἳ Τπδορ]Ώιγαδύα5, οοπηπποπ]ς αβοτ]οθᾶ {ο Ατὶβέοί]ο, 

Τη βονογα] Ῥαββηρο5 16 οοπΏγπ]ς {16 νι]ραίο τοπάίηρα, οα πἨίοι ἆοιοό 

Ἠπᾶ Ῥθθυ ἔππχονπ Ὦγ θά1δοτ, θ.ς. ἵπ ΟΠ. τττ 6 14 16 Ἰα8 {πο τοπᾶῖηα 

συστήσω δέ σοι ἐγὼ καὶ ᾿Ασπασίαν, 05 ΨἨ]ο]ι 8ΟΠΙΘ οἱ ἐ1ιο πιβ8 οὗ Χεῃ. 
ἨΒΥθ συστήσω δέ σε ἐγὼ καὶ ᾿Ασπασίᾳ. 

Τ19 Ῥαββασες ᾳποίθᾶ Ὦ7 6ο]απιθ]]ᾳ ἄε Ἐε Ἠιιίσα ἔτοπι ἐ1πθ 

ἱταηβ]αίίοἩ νγηπ]οἩ Ο1οςτο {α]]5 π5 Ὦο τηαᾶο ἵΠ Ἠΐ5 γοπ/{] 8χθ {οο 

Σχ68ΙΥγ τοπᾶστθᾶ {ο {πτονγ τηπο] Πσ]ῦ οἩ ἐμο {οχῦ, 

Τ1ο βατνῖορβ τοπᾶριθᾶ ὮΥ Ἠεπτν Ἡδμοππο (Β{ορπαπτε) 

Ἰη 1λο Ἱππρτογοπιοπύ οἳ ἴλο Τοχί Ἠαγο Ώθεη πωποῖ απᾶετταζοᾶ 
Ὦγ βοπο]ατς. 

ῬτοϊίοπΌαςἩ, ἵπ Ἡ]5 Ῥτοίαςο Ρ. χὶ, 5475 οἳ Ἠϊπι, παπΙαπαπα ΙΠ{ΘΥ- 

ἅσπι οχΏϊραϊς αππο οχ Ῥατίβίεηδίοις Πτι Ροδίζα 95986 ροββιπ6, πηα]{ο 

Γτοραθηθίας ἴαπιοη ἁἀποϊζατϊ ποφαῖς ἆθ 5αο Ἰαπι οοπἱοοζαγαδ ἀθᾶίδνο, 

Ῥταθβοσΐπι οσα Ῥογπια]ϱῖ8 Ἰουίς οάΠθίοπαπα Ἰθοθίοπθς γοϊπαθτϊ6, αὈϊ ος 

118 οοᾶΙοῖοας πιθ]ῖοτα ἀθρτοταῖ Ῥοΐθταπθ’. ἘῬαό απο αοαιβἰπζαποςρ 

πηϊθ] πο Ῥατῖς 1155 Ὠα8 Ἰοά Βααρρο απᾶ πΠοΥΘ τοσθρπύ ογΙθΙ0Β {ο 8Π 

ορροβίζθ οοπο]αδίοἩ, Ἰμδῦ 8 ἵπ {1θ ο.5ο οἳ {πο Εαώϊίο γἴπσερ ος 
Ῥ]αύατο])5 πγοτ]5 Ὦγ {6 β8απ1θ στον 5οποῖ]αν Βἰπέαπί5 αοκποπ]οάσεᾶ 18 

ΘΥΤΟΣ οἱ Ιπᾶρπαθηθ. (966 πΙΥ 4ρρεπᾶΐαω ο, ἔιο Τεωσέ ἵπ ΤΗΐ{9 οἳ ΤΠοπιῖς- 

19168, Ῥ. 191 {.) Ἡπίϊοηπο)» οση οοπ]θοίαγα] οπιθηάα6οπςδ Ίαγο Ιπγατίαβ]γ 
Ά πι, 1.6, πότερον, ργοβχοᾶ {ο {ποτη. 

ἘΡΙΤΙΟΝΒ ΑΝΡ ΟΟΜΜΕΝΤΑἨΙΕΞ 

Α. Ηςί οἳ ἴπο Ἠάϊμοπς οἳ ἴπο οπῖτο ποτκς οἳ Χαπορπον ἵ5 
αἴταπ 1η ἐῑιο ΟχΙδ]σα] Αρροπᾶϊς αὖ {πο οπᾶ οἳ ἴμο Ηίεγοπ, 

Τ]ιογθ αγο 5οραταῖο οὔϊ]οης οἳ {πο Οε]οποπιίζπιδ ὮΥ :---- 

1ο. Άασ, ῬαοἩ, Τιοῖρζῖσ 1149. 

Ζοππο, Τιοαϊρζῖσ 1778- “1762. 

2. ᾱ,. ΒοηΏποίϊᾶοτ, Οσ{οτᾶ 1812, Τιοῖρπϊρ 1816. 

» ».. 1956 
[πτῖἩ πο ποίθς οἳ Τιοπῖς Ῥ]πᾶοντ{]. 

απ1]. Καρίοτ (ο. ᾱ. Ῥαϊείς), Τάρβῖαθ 1812. 8το. 

Ώ, Κοταῖ, Τήρβῖαρ 1940, 8το. 

[οοπίαϊπῖης 8οπηθ οοπ]θοίτταΙ οπιρπᾶα{ΙοΏβ οἳ ἴπο γοίθταπ 
βοπο]αχ ο [τεγ Ἠετπιαπή]. 

πμ ο..." 
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Τι, ἘτοϊίοπΏα ο}, ἄοΐ]α 1841 ({οτπαῖηρς Ῥατῦ οἳ {πο Βέὐϊίο- 
ἔλοσα ἄταεσα οἀ]ιοᾶ Ὦγ Ζαοοῦβ απᾶ Ἡο5ί). 

ΟΠ. ἄτα ασ, ΟΠ, τ---χτ, πΙ( ποίθς ἵπ Ἐτεπο], Ῥατῖς 1978. 

Α. ζᾳα56ο8, τερτϊπέ απᾶ οοππαβίίοη οἳ ἐἶο αΏοτο να 
ἸηίτοάποίοἨ, Απα]γείς οἳ ἴλο οοπιρ]θείθ νγοτῖς απᾶ 
ηοίθβ 1π ἘΤθποΙ, Ῥαχϊ5, Τηταϊτίο Ἠασλοίίθ, 1868. 

0ατ] Βο]λοθπχ], Ἰαϊιἄπιαηπηπ, Ῥοτ]π,. [η Ὑοι. τἉ οἳ {πα 

οπ{το ΠΟοΙΚΒ. Βο]οπ]κ] Ῥε]οηπσ8 {ο ἴπο ἀθβίτπσομνο 
«ολοο] οἳ οτἰθοῖδπι, απᾶ Ἰ]κο Τμηπο]κο 15 αβΙουοᾶ ση 

{ο πιαπῖα οἳ αἰλείερῖς.] 
Κατ] ΤΠ ος, Χεπορ]ιοπ) Ὠίαῖο περὶ οἰκονομίας {πι δεἴπετ 

γαργπιᾳζἱσ]ιοπι ἀεδίαϊί, Σεπα 1879. 

[πο οὈ]θοῦ οἳ {1ϊΦ οάἹέ]οπ 18 {ο Ῥτουο {Παῦ {πο Ῥοοἷκ α5 16 οαπ1θ {γοπι 

Χοαπορποπ 5 Ώθεπ πγοτκθᾶ οΥ6Υ ὮΥ 8οπ1θ οπου Ἠαπᾶ {πα νου απβ]κ{α] 

ΣΠΒΏΠἨΟΥ, Τη Πὶ5 Τοχί Ἠοχν Τήπο]κο οπαῖῦ8 πθατΙγ α αιατύες οἱ 6ο ν/]ο]θ, 

Ππο]αάῖηρ 5οπιθ βοούίοΏς Ἰθ (τεαίς 45 ο]απ18Υ επιὀἸεπιαία, {]λαῦ Άτα ααοθθᾶ 

ὮΥ ΟἸοετο ἶπ ε]ο Οαίο ἨΜαἴονγ, οἴπετς {παῦ αγο αποὐθᾶ Ὦγ Οοαπιθ]]α, {τοπ 

Οἱοργο” {παπβ]αθίοπ. Ἠ1Φδ {πθοιν 18 (παῦ 16 γα πθυος ρια0]βηοᾶ Ὦγ 

Χοπορποπ Ἠϊπιβο]ί, Ὀαύ πναβ Γοαπᾶ ε1ποΠΡ Ἠὶ5 Η{6γατΥ τοπηβίης Ὦγ {πο 

Ῥ6υβοπ 1Π{ο Ἡ/Ἠο8θ Παππάς {ου οαπ1θ απά Ίγα8 βΙΥεΠ ο 6ο ραβρ]ο ανν 

Ἠϊ8 ἀεαίμ. ΊΤΠο ατραπιθηίς π]οῖ Ἡρ αάάπσες ἵπ δαρροτῦ οἳ Ἠῖ5 6ἨθουΥ 

Ἠανο Ώθθι βαθἱςίαοξογ!ί]γ χθαοά Ὦγ Ῥτοί. Ο. Ὦ. Μουτῖς ἵπ 8η αΌ]θ Ῥαρεν 

οοπτίοαίθοᾶ {ο {1θ πιεγίοαπ οιώπαῖ ο Ῥ]ηϊοϊορή (νο. 1 ϱρ. 169 

---186), εἀιοᾶ Ὦγ τοῦ, Πάςγβ]οςυο οἳ πο ἆᾖοἩπβ Ηορκίης Ὀηϊνουκί(ψ, 

α ραη]σαθίοπ νυπίο ἆθβοινοἈ {ο 5αρροτῦ απᾶ ρταδιάο οἳ 81] ΒΟΠΟΙ8ΥΒ. 

Ἠσοτν Τήποκο Ἠα8 τοορη{]γ ρα]δμοᾶά απ ατῄο]ο αν Χεπορποπ]κτ]θ]ς” 

Ἰη ιο ἄοτπιαηῦ Ῥο]ορίσα] Ίουγηα] ΠΕΥΊ1έδ, ΧΥΤΙ 9.1 

Τ16 {οχί οἳ {1ο Ῥτοβεπύ οζ1ἶοπ 15 Ῥαβεᾶ οἩἳ ἐ]αῖ οἳ ααςδίαξ 
Βααργρο 1Π πο βἰοτοοῦγρο οὐ]δμοπ Ῥρασηελεᾶ Ὦγ Ἑετηλατᾶ 
ΤαποἈπΙίΣ, ΤιαϊρἜϊῖρ 1806, νηΙοὮ 18 τοπιαχ]κκαβ]θ {ου 1055 {αϊ(λέα] 

φἆποτεπορ {ο ἴπο Μββ: ἩἨθτοτοτ 1 Ἠανο ἀθσιαίοᾶ ἔτοπα 16, ΤΙΥ 
ΙΘΒΒΟΠΒ Ἠατο ῬεεἩ βἰαΐθᾶ ἵπ ἐ11ο ΟτΙδῖοα] Αρροπᾶϊς. 

Οὔμος πι ησς αβεία] {ον {πο Ιποτρτοα οι οἳ ἴπο Τοχί 
81θ Ὦγ 

Τι, ἘτοϊίοηΏαςἩ, Θιαεθιίοπιπι ἄε Οεσοπ. ραγίειῖα, Ἠθ]]ο 
1857. 

0. α. 6οῦ εί, Νουαε Τ,εοίῖοπε» ρ. ὄ08---ρ. 601, Τιογᾶστ 1868. 

ο. α, 0οῦ εί, Ῥγοδοροφταρ]ία Ἀεπορ]λιοπίεα, 1ιεγᾶετ 1896. 

Ἡ, 19 
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ο, Τι. ᾱ. Έταποκα, Τπ Οεεσπ, οὐθεγυα[ίοπθ» ποππι]ίας, 

Ῥοενπύαχρ 1829. 

0.1. ᾱ. Ἐταποχκο,Ιε οαρίίᾳ-ᾳυ Οεο. οοπιπιοπἰαίίο, 1Ρ1ᾶ. 1851. 

ο. 1. ᾱ. Ἐταπο]ς, Ώε ἴοεο Οεσοπ. (4, ὅ---11) σοπιπι, 

1ρ. 1884. 
1. 1. Ἠατίπιβπη, Απαϊεοία «Χοεπορ]οπίεα, Ὡπσάαπϊ Ῥαΐα- 

τοταπα, 1987. 

Ἡ. Ῥ. Ἠϊταςλμϊᾳ, Ἐπιεπάαιίοπίθ δρεσίπιει ἴπ Χεπορ]ιοπέί8 

Απαῦαεὶ, Οεεοποπιίσο εἰ 54 πιροςίο ἵπ ΜΗ ἱεοεϊίαπεα Ρ]ϊο- 

Ἰοφίσα εἴ Ῥαοᾶαροφίσα, Αποβοτᾶατη 1850. 

Ο. 5. Ἠ. Μοβο]ο, Αππιαζυεγθίοπιωπι ιν Όεο. ερεοίπιεη, 

Ἐταπ]{ατί α. Μ. 1198. 
ᾱ. Δ. Βαπγργρο, ἀγρρεπάίειῖα αἆ «Χεπορ]οπίίς εἀἰἰίοπσπι 

δέετεοίγραπι οοπ{ΐπετηα απιποϊαίίοπεπο ογἰέΐεαπαι ἴπ δογὶρία 

ππίποτα, 1ιεϊρτὶρ 1819. 

ᾱ. Δ. Βαπργο, επίῖοφις Χεπορλοπίεις, Τιεῖρζὶσ 19868. 
Ο. Α. Βί6ροχ, Τοτβιο]ι οἰπίφε δεῖίεπ αι Χεπ. Οε]ι. Σι 

υογύεβδενη, Γεἰσ]ατ 18590. 

Α, Υοϊρί]ασπᾶος, Ῥγευί ἄε Ἰοσῖθ ποππι]1έ ἵπι Χέπ. 0ου. 

ἀἱδριίαϊτίο, Ῥομποερετρ 1827. 

ΤΠΑΝΡΤΙΑΤΙΟΝΒ 

Τ19 οαχ]ϊοςί νοχείοτ {π Τια{1Π Ίνα τηδᾶο Ὦγ ΒἙαρ]ας] Μαζ- 
{οῖϊας Ὑο]αΐθτταπας 1606: 1 αρβθατβ ἵπ {πο Βγ5ύ Ἐθ]ο 

ο ίοπ, 1646. Τ]ο ποσί πας ὮΥ ]οαομίπιας Οαταθγατ]Ἁς, 

Ἐπαπ]ατὺ 1516. Παπ {ο]οπεᾶ ἔλπορβε οἳ Βέτοῦδασας ἵπ Ἡ, 

Βίερμαπαβ᾽ εάϊμοη 1661, απᾶ οἳ Τιοπποἰανίας 1609, 

Τηετο ατο Ἐ πσ]115Ἡ γεγβῖοης ὮΥ 

ᾱ. Ἠοττοί, Τιοπᾶοπ 1554, 15507, 1767. 

Ἡ. Ἐταάᾶ]αγ Ἐ.Ἠ.Β. Ἐποίεβεος οἳ Ῥοΐαπγ, Οαπιρτϊᾶσο (1194 

---11829), Τιοπᾶσν 1127. 

[Απ αὈφατάᾶ]γ 1οο8θ απᾶ τπβο]ιο]ατ]]κο ῬαγαρΏγαδο ταίἸογ {απ νθυ- - 

εἶοπ οἳ ἴπο οτἱρίπα], αΏοιπάίηπς ἵπ γψαπίοη ΙΠβΓΟΠΒ, οπηΙββίοΏ8 απά 
{αἱ5]βοαί]οπς οἳ {πο {οχῦ.] ν 

1. 8. Ἠ βἴ5οἩ, ΤιοπᾶοἨ 1867. 

[Α πιογθ βοἹο]ατ]]κο Ῥίους οὗ νγοτ]ς έλα πποδῦ οἳ {πθ (γαπβ]αδίοπβ ἵπ 

Ῥο]ππ8 ΟἸαφδίσαϊ Πἱόγανγ, 81ναγς οχορρίίηρ Ἐοηπεάγ”5 ΏοεπιοβίΠθηθΒ,] 

| 
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ΑΔ, Ὁ. Ο. Ἡδᾶᾶοτρατη---. α. 6ο] 11πρποοᾶ, ἸοπᾶοἨ 
1876. 

[Ῥοσπιίπᾳ νο]. 1 οἳ {16 Ὠήλήίοίπεσα Ῥαθέίογωπι, πι Αν Ῥτείισο Ὦ} 
1. Ἐαβ]κίπ. Ἔπο (8ΠΒΙΑΤΟΥΒ 84 {αγ Ἠαγο αἰπιθᾶ αὖ α τοπᾶοτῖηᾳ ααἱθά 

ταίηοχ {ο ἴ]πθ πεπετα] τοπᾶςς (παπι {ο πο εὐαάςπύ οἱ γοθῖς.] 

Τη αἀαμίοη {ο {πο ἰπαπβ]αζῖοη αοοοπαραηγίηρ ἐπο Τοσύ οἳ {πο 
οη{ῖτο ποχκς5 οἳ ΧεπορποἨ Ὦγ ὔ. Ἑ. ἄα11, ἴπετα 15 α βεραταίθ 
ἐταηε]αίοι ἴπ Έταπο]Ὦ Ὦγ Ἠϊπι, Ῥατῖς 17956, ἵπ α το]απαθ 00Π- 

ἰαϊηίπς, Ῥοβῖᾶςς πο Οε]οποπιί]ις, ἴο 4γροϊοφία δοεγαϊῖθ, 09 ἄε 
Τε εφιεδνὲ απᾶ ἴ]ο Ἠἰρραγο]ι]μιθε 

Ῥ. Ογϊσαϊ Νοίεε 

ΑΒΒΕΕΥΙΑΤΙΟΝΒ 

Ῥσ - Βτοϊίδπρας]α Ὢο ΞΤἨεϊρισ 
6ο Ξ0οδεύ δα -α. Βαπρρο 
Ῥί --Τιοαῖβ Ὠιπᾶοτε ΒοἨ]ς-- βοποεπ]ς] 

Ἠάῖξ-- Ἠαϊπᾶοτε Βοπη-- ΒοηἩποϊάςτ 

Ἠι --Ἡ. Β. Ἠϊβολμίς Ἠβί Ξ-Βίορμαπαβ 
Κο Ξ-Κοτεῦ Βίο Ξβίοῦαθαβ 

Μο Ξ Μεβ]εν πο ΞΠΓεϊρ]κο 
Ζο9-7εππο 

ΟΗΔΑΡΤΕΗ 1 

81. 1.4. Χαλκευτικἡ καὶ ἡ τεκτονική] Τ196 Ῥοςέ νβς Ώανο 
χαλκευτικὴ πᾶ Α. Ὑἱοῦ, καὶ τεκτονική: Βαπρρο ἐποτθίοτο οπαῖ{5 {1ο 
ατθἰο]θ πηἶἩ ῬοίἩ ψνοτᾶβ. Ἑτ ἐήπ]ς {ῑιαξ Χοπ. Ὁὥτοίο βγεί ἡ 

ἰατρικὴ καὶ χαλκευτικἡ απᾶ αἀδεᾶ ἡ τεκτονικὴ ἃ5 απ α[οτίποαρ]ϐ. 

Τ16 {οἱ]οψίτπῃ αἴθ ΒΟΠΙΘΟἨΙΥ οἳ ἔπθ Ῥαδδαρος υΥλ]οἸι «Ίχουγ ἴλο Ίγτο- 
ρα]ασίςγ νηἩ νήσο] πο ατ{]ο]ο ἶ5 εσρτοβςοἆ απᾶ οπαἐοᾶ: ἵπ Ῥ]αΐο 
6ο1ᾳ. Ρ. 469 Ἡ καὶ τά γε) Αθηναίων νεώρια καὶ τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα 

πάντα [5ο πηοβύ Μβε], Ώγτηρ. Ρ. 196 τ ἥ τε ἰατρικὴ...ᾠσαύτως δὲ 

καὶ γυμναστικὴ καὶ γεωργία, Ἐλ]αθᾶ. ο. 55 Ῥ.« 86 Α ἤ τε ἀηδὼν 
καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ, Οταἴγ]. Ρ. 423 Ε ταῖς χερσὶ καὶ κεφαλῇ καὶ 
τῷ ἄλλῳ σώματι, Ἡθρ. Ῥ. 64δ Α τὸν φιλόνεικον καὶ ὁλιγαρχικὸν αὖ 

το ω 
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καὶ δημοκρατικὸν καὶ τὸν τυραννικόν. 896 Ἠϊᾶἀα]], ίρεβί οἱ Ρία- 

ἰοπίο ἰάΐοπις, δ 287 πρ. 911. 

62. Ἰ.9. δυνάµεθα] δυναἰμεθ) ἂν ἱοι, Ἠ8δί Ἑτ Ῥί Βεηπ 
Βολοπ]κ] γη Ἡ πνο ΝβΒ; γα]ρο δυνάμεθ᾽ ἄν, ὙἼιθπορ Ἑτ ἐήπ]κβ 
16 ῬτοβαΡ]ο ἔ]ιαί {πο τὶρΕί τοπᾶ(πρ 15 δυνάµεθα, απᾶ ἐπὶ Βααρρο 

βοΡίβ γηζἩ 9ηΏθ 6 ΑΤΙΏΤΟΒ. 2. Οὲ.χις 4 πῶς ἂν---τὰ μὲν...ἐπι- 
σταίµην, τὰ δὲ...οὐκ ἐπίσταμαι ; 

68. 1.19, αὐτῷ; ἢ οὐκ] Ἠάῖ: νι]σο αὐτῷ οὖκ. 
84. Ἱ. 24. Φφέροι ἄν] 5ο 6ο Κο Μοαμ]ετ ἵπ Ἠΐ5 θά {ε]οη οἳ {πο 

5Υπιροεΐυπι Ῥ. 83 1οχ φέροιτ) ἄν, ἴλο τοπᾶῖπα οἳ {πο ταβ]ογῖγ 
οἳ {μθ ΜβΒ: φέροι τᾶν ΒοἩ]ς νψηθ]ι Βοιη. «αἱ βροπάίατη απέ 

πηθτοθᾶςπα αοοὶϊρῖζ εἶνθ ραῦ]1ορ εἶνο ρεϊγαἰίτα ἀῑοίέαχ οοπβἑαηέοχ ϱΏ 
οπιηῖθαβ µίέσθον φέρειν, πΟη φέρεσθαι (οἳ. Απαῦ. 1 ὃ, 91: νι 

6, Τ) ; φέρεσθαι µίσθον Βὶ ἀϊοθτείαχς ἄχαθορ, ἆθ 6ο ἀῑορτείατ ᾳπὶ 

ποοθρῖατα πιετοθᾶεπα βθοπτα ο α{οχτοί᾽, Ο0οροξ, Ν. 1,. Ῥ. 668. 

599 Ἐ]οπᾶί ἴεω. δορλ. πι Ῥ. 901 πο ᾳποΐθς ΒορΗ. ΡΗΙΙ, 117, 

Ἐ]οοίτ. 967, Απῑρ. 684, Έτασ]., 462, ο Ἠανο ἴ1ο παϊᾶᾶ]θ ἵπ 

σι]. 150. 
ξδ. 1. 28. κέκτηται] 6ο Βομη Ὦὶ Κο Βα {οχ {πο τα]ραίο 

ἐκέκτητο. 

66. Ἱ. 89. Ῥοβί φέροι 0ο 669 απαθᾶατα οχοἰἀ1ᾳβο ραΐζαῖ, απραβ 

βοᾳποαη{ῖα τοβροπᾶοτοηύ, Ὑοτίαβ ατα α1Π Ιαάϊοαγοταπῦ, οξατη 
Ἠεϊπᾶοτξ, οο]]. Ῥ]α{. ἆθ Ῥορ. 1 Ρ. 848Α. ὅτι Ῥτίοτίβ ΙΠίθγτοβᾶ- 

Ποπῖς οββαπη τοᾶᾶΙθ. (8δαιρρο.) 

6 Τ. Ἱ. 486. νομίζω] Μο Μποαπι, 2, Ττ απᾶ Ἠϊτβομῖς Μβο, 
ΕΠΙ. π. 66χ, 1, 196 βπσσοβί ὀνομά ζω. 

88. Ἱ. ὔ1. κακά] κακόν Οο: οὐ χρήματα ἔτι αὐτῷ Ἡ. 
δ 11. Ἱ.:Τ4.. ὁμολογουμένως] δι ἑμολογουμένων Οο Ἠϊ 

Ἰπ Μ]ρο, ΡΗ. Ἡ, Β, 1, 1256, οο]]. χτκ 108, Μαπι, τν 6, 16. 
512. Ἱ. 80. γε πωλεῖν] Υγ) ᾧ πωλεῖ Μο, πρὸς τοῦτο 

0ο ΒαπΡρΡο, πῦ ροβίπ]απίο βοη{οηίῖα; πρὸς τοῦτον να]ρο. 
8185. 1. 86. ἀφ ὧν] λέγων ἀφ᾽ ὧν Όο, 86. το 

εἰ γοῦν Ἠοτί]είπῖας να]έ εἰ δ᾽ οὖν, 87. οὕτω αηῖθ χρῴτο 
Ῥταεύεσ πεοθβρϊἑαίθτα Ἰηβδοτῖ γα]{ Οο ἵπ ἆπο οοπβεη{Ιοηίεπι Ἠαῦεύ 
ΒοποηκοΠαπα, 98. . αὐτόν ἀε]οί Οοδείτβ. 

8 1δ. 1. 119. τῬοβῦ Ἡ, τ. οοππρ]ατα οχοϊᾷϊ6ϱο τἰᾶεπίατ 

ΟοῬείο, 

516, 1. 119, τὰ μέν] ταῦτα μέν Ἠϊ Μίο, 1, 126, 9, 88. | ἱ 
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ξ 11. Ἱ. 198. ὅτι δεσπότας οὐκ ἔχουσιν] 5ο Βα αξίοχ 
Βο]ᾶΐξοτ; {1ο Μ58 ΊαΥο ἔχοιεν, Νπθπορ ἨάΓ ϱαρρεβί8 τὸ δεσπότας 
οὐκ ἔχειν. 618. Ἱ. 89. ἀγαθά: τἆγαθά Ἠδτίπβπητβ. 

δα0. Ἱ. 146. περιπεπεμµέναι] βο Βα απᾶ τοορηῇ οᾷᾷ. α1ἴθς 
Τγεϊκ]κο ἔοχ ἐἶιο Υα]σαίθ περιπεπλεγµέναι. "Ο ἴ8ἱρ8 οβθοῖος 
Ζεαπὶ”, αχο]αῖπις Ἠεῖθίᾳ, ΄ααὶ οσα αἰοτοχίς οοᾶίσο ἄπο]{ετΏΥ- 

{απο, ααἱ βαρρθᾶἰ{αῦ εἸοσαπςείππππα 1]αᾶ περιπεπεµµέναι, 

η]μΙ] νιᾶΙβΗ1 οὗ το]ηπ]ς 1 π εριπεπλεγμέναι’. 
600. Ἱ.15ὔ6. ἆἃ-- ἄρχει] αἲ--ἄρχουσι Ἠϊ ΕΗΙ]ο]. ὄ, 914. 

ΟΠΗΑΡΤΕΗΕ ἩἹ 

88. Ἱ. 90. µοι τὴν οἰκίαν καὶ τὰ ὄντα] µου σὺν τῇ οἰκίᾳ 
τὰ ὄντα 001488, µου τὴν οἰκίαν καὶ τὰ ἐνόντα Μθ, μοιτὴν 

οἰκίαν καὶ τὰ ἑνόντα ΟοῬείπβ. 28. ἑκατονταπλασίονα] 

ἑκατονταπλάσια Ἠοτί]οίη. 
ξ6. Ἰ. 55. [ἀπεφήνατο ὁ Σωκράτης] πτθ 6αβρεοία: πθεΓιθ 

6ΠἵΙἵη ἀποφαίνεσθαι (6ΕΊ8ΕΤε, δεπίεπίίαπι ἀἱεετο) Ῥτοιβαςδ 1ά6πα 

οβῦ αποᾷ ἀποκρίνεσθαι. Τα] οπαδβα 4, 11, 12 (5α1β)9). 

ΡΙ πιπίατο να]ζ 1π ἀπεκρίνατο. 89. μεγάλα τελεῖν ἀε]. 0ο Ρ. 
ὅτο «αποᾶᾷ ποη βἰση]βοεί 1 αᾳποᾶᾷ Ιοοί βοπ[οηίία Ῥοβίπ]οῦ”. 

41. προστατείας] προστασίας Ῥὶ. 42. μισθούς, ᾳποᾶ 
αᾱ αγηἰτιεχατο]μ]αθ οβ]οία το[οντί ἀαπιοηπδίταῦ Ῥοθοκ]μῖας (Ρο. 
Έεοπ. ϱ. δτ9), οὔἶαπι Ἡθιπιαππο Απ, ϱτγ. 1, 169, 1 βαβρεσίαπι, 

Οοδείας ἀε]αεί, οσο βθο]αθὶ πϊδί καὶ Ῥτβεροπεπᾶυτα οββοῦ 

(Φαιιργε). 

69. Ἱ. 65. ὀλίγῳ πρόσθεν] τα]ρο ὀλίγο», Ῥαῦ {1 ιβ Ώαγο 
ὀλίγῳ, πΠΙοὮ Θα το5ίοτθΒ {ο πο ἰοχί, οοπηρασίης Ἠε]]. τ , 16 

ὀλίγφ ὕστερον: 0η ἴμο οἶμες Παπά ἴπ ΟοηΥ. 1, 14 ὀλίγον ὕστερον 
15 {16 τοαᾶῖηρ οἳ {19 νβ5. 

61δ, Ἱ. 109. ἂν εἰδότας Φα ἨάΙ 0ο. 

ΟΠΗΑΡΤΕΗ ΤΠ 

60. Ἱ. 10. σά] Βὰ τοίβίηβ σώα {πο τοβᾶίησ οἳ ἴλο Μ68: 
ἔποτο 15 πο ἀοπλὈί ἐλαῦ {πο ἐποθ Α{ῑΙο {οτπι γγ88 41878 8 ΤΙΟΠΟ- 

αγ]]αῦ]6, σώς ποῦ σώος, θηπᾶ {μ]β 18 πε] αἰἰοβίοᾶ 1π γεχςο, γ]ιθγθ 
Τμθ πιοποβγ]]αὈῖο ἔοτπα 16 τεα]χθᾶ Ὦγ {πο οχ]σοποίος οἳ {1ο 
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παθίχθ, 6.6. 1η Ατὶ5ῦ. ΤιβΙβίτ. 488, ΒοΡἩ. Οεᾶ. 6ο]. 1310. 20. 

ἀλλὰ τί οὖν]' πὶθὶ οὖν εἀθββοί, Ῥτο ἀλλὰ τί βοτἱρβίββεπα ἄλλο τι᾽ 
(εἰ). 91. ὅποι Ρα: ὅπου Ἠὐτ, 99. τεταγµένα Η9γῖ : 
τεταγµένῃ Οο «πθαπθ οπίπι ἐν χώρᾳ βἱσηίβοαί 1ᾷ ᾳποᾷ ]οσαβ 
το π{τ]{ πθοᾳἹθτετάχθαι οοπγεπ]ὑτεῖ, ἄθ απα ἀῑοίίατ. Ἐβι οπἵαβααθ 

το ἡ χώρα τεταγµένη. Βαῇϊ5 Ώαοο βἰαβ]]]εί γαὶ απ5 ]οοάβ εκ Ίου 

18ο Ἠρτο ντ 22 (1. 149) ἐν χώρᾳ κεῖται τεταγμένῃ’. 

6 δ. Ἱ]. 42. αὐτῷ καὶ τῷ οἴκῳ Ηρχῖ: αὐτοῖςτε καὶ τῷ οἵκῳ 
6ο ΒοΏ]ς, Έτο ἃ δεῖ πια ἨατίτιαπΏηπς ἆ μὴ δεῖ, γεν ἐπιιίῖεδ. 

67. Ἱ.δΙ. ἐγώ σε σύνοιδα Όα: ἐγώ σοι σύνοιδα Η9τί : 

ἐγώ σε οἶδα Οο9. τραγῳδῶν τε καὶ κωμῳδῶν θέαν . Βαπρρθ 

Ωπαθρί, 4, 12 πὈ] οοπίτα Ἠθιπιβηπατη Ο]ιαγίεῖ, 1, 991 οοπιοθᾶῖαβ 

Ῥτίτηο 1η8Ώ9 ορ]οῦταίας Ιπίο]]εσθηίθπα ἀϊπραίατο ἀῑσ τί Ἡ. Βααρ- 

Ῥίαπα Αοὖᾖ. 5οο, ΠΜ0,. ΤΡ. ΡΗΙ. 18566, 90. κωμφδῶν τε καὶ 

τραγῳδῶν Όο. 

66. Ἱ. δρ). ἀφ ἱππικῆς Πρτϊ; ὑφ ἱππικῆς Όο. 

δ10. Ἱ. Τ9. χρήσιµαι] 5ο Θα ψΙζῃ {ο Μες (οχοϱρί Α. υηῖο] 
Ἠ88 χρήσιμοι), τείεττῖηρ {ο Τιοῦθοῖς Αἴαο. Ῥ. 203, ῬοβρΡρο Ααπὰ 

Ἐτῆσοτ οη Τηπο. νιτ79, 9 π]θτθ ἵη α]] Ῥαΐῦ οπο 1Π/θχΙοΥ 115 {16 

τοβᾶίησ 15 χρήσιµαι. 8 5878 νατιαῦ αραᾶ Χοπορ]μοηίεπα 
{οτπιᾶ, πο αΠοτατα: ἐλευθέριος, ἔρημος;: ταπῖοτᾶ βιαία, 
ἐθελουσία, ἐνιαυσία, ἠσυχαία, θαυµασία, παγκάλη, προσ- 

θετή; ἁαπρια ἀργή, ἐξιτήλη’. 88. ἡᾗ οἱ πλεῖστοι λυµαί- 

νονται] 5ο Β8 πητὮ ἴ]θ Μβ8 οχοερί ἄ, πΠίοἩ Ίας5 πλεῖστα, απᾶ 

{μ]ᾳ τοκᾶῖηπσ ΒεἨ]ς αἀορίβ, οπήπς οἱ; ᾗῇ ὡς πλεῖστα λυμα- 

νοῦνται Ηβί Ζοαπο Πο Βοῦπ Τί; ᾖᾗ ὡς πλεῖστα λυμαίνονται 

Ῥοϊβίᾳρ; ᾗ αἱ πλεῖσται λυµαίνονται Ῥαουπη]οϊη 169. 

619. Ἱ. 95. πάντως- ἀπαληθεῦσαι] ἀπαλήθευσαι Υ. ἆπα- 

λήθευσον Ἠβδί; Ἠᾶῖ απᾶ ἙῬαοαππι]εῖη τθοιᾷ πάντως σὲ δεῖ 

᾿ἁπαληθεῦσαι. Β8 Υπο: «Αραᾶ Χοπορποπίθπι, αππτα Ἱη- 
Επ ϊνΙ Ῥτο Ιπρεχαίίνο Ῥοβίἡἱ οχοπιρ]α απ ἁποῖα εἶπί, πέ Ίος, 
απὸ Εἰπρα]ατῖα απὗ Απαῦζ. Υ ὃ, 18, π]βῖ ᾳποᾷ Ῥ]αϊοπί ἑπιραϊαν 

οῖαπι Χοπορ]οπίά οοποθᾶαβ, βοτιροπάππα πάντως δεῖ, ἔφη”. 

815. Ἱ. 109. οατατοπία5 οη Ῥπή]οᾶσπνσας ἵπ Ἠσοτοπ]. Ὑο]απι. 
ΤΙΙ ΏΤΟΡΟΒΘΒ ἴο τοεβᾷ γυναῖκα κοινωνόν, ἀγαθὴν οὖσαν, οἴκου πάνυ 

ἀντίρροπον ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν εἶναι τῷ ἀνδρί, ἨΝἨΙοἩ Ὦςθ ἰταπε]αίος 
πιιζζεγετι 6οΠΙΊΊΊΙΠ6, δἳ Όοπα εἳί, ἄοππιιδ Πἐυγαπιεπέιπι Π0Υ6, ιὲ Όεπε 

δὲέ υἱτο. 116. τούτων πραττοµένων οἱ οἶκοι οιω]Η1{ Ῥ][]ο- 
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ἄεπαας ἄο ν]ζ, οἱ νὶτί, 42, 1Τ, ἀε]οῦ Ἠιτεςδῖρ Ῥμή]ο]. ὄ, 296, Μεμ]ες 
. Όοηγ. Ρ. 48. Οπτάίπετα απίθτα γοτθογαπα 1ου α ῬΗΗ]οᾶσιαΙ οᾱῖ- 
. τοίραβ ας ταπἰαίατα {πα ϱαπύ οεληρῖας Ρ. 189 εἰ Ηατ- 

ἐπηρῖας Ρ. 24 (δαιγρε). 

ζ 616. 1.116. αἰίοναπα σοί ἀο]. Μολ]ος, Ῥτῖας οοπίτα πγοῖς 
 Κπτα ἐπουαίαχ Ἠεϊπάοτβας οο]]. Ατὶεί, Έαα. Τ81, Εἱαῦ. Τΐπι, 26. 
'.Βἰπαϊ]]α οοᾶθπα οΆδα Ῥγοποπαϊηῖβ τερεΙίο ΑπΑΡ, ντ ϐ, 20, ΟΥτοΡ. 

ιν ὄ, 29: ντ4,7. Ῥυαδίαπα πίτα κ 4 (Φα1βρθ). 

ΟΗΠΑΔΡΤΕΗ ΙΥ 

6 1. ἹΙ. δ. καὶ ἐμοί] καὶ ὧν ἐμοί Ἠεϊπᾶοτβας, κάμοί 
Ἡιτεσ]]ᾳ. π. ἐπιδείκνυε] ἐπιδείκνυ 1πᾶ. Ἡϊτδολίς, 

62. Ἱ. 11. αἵ γε] γε οτι. Βίου. οτί. τα ὄ. ἐπίρρητοί 

τε] ἐπίρρητοι Βίοῦ. ἈῬο5δῦ Ἠαπο βεηθεηίίαπι απαεάατα οχοῖ- 

4ϊ55ο ογθοάαπῦ ποίαπίθ Ματπρρίο, Υἱᾷθ αηΠ. 8 νι 66. 14. 

καὶ-- τὰς ψυχὰς ἀναγκάζουσι Βίορβετβ. 
68. 1.19. αἱ βανανσικαὶ καλούμεναι 5αερθσοίπτη ΒοΏρπ]ε]ίο: 

τέχναι ο. Ηιτδομῖς, 20. ώστε εἰκότως σοι δοκοῦσι 

κακοὶ ἂν καί Βίοραειβ. 
6 δ. Ἱ. 84. βασιλέα τῶν Περσών Ποπ, αἱ απίθι Ῥ]ατίπη], 

Αάάἴίοτοτο ϱεπΙ{γο ποηβο]εῦ βασιλεύς ατθ]στ]ο 681616, τὶᾷθ ΒΏἨ. 
Απαῦ, τι 4, 4, Ηϊςῦ, 6χ, στ 1, 97, ὁ Περσών βασιλεύς, Απθῦ, 11 

4, 19: Ἠιεί, στ. 114, 2ὅ,τ2, 19: βασιλεὺς ὁ Περσών Απαῦζ. τατ 
4, 8, Ηϊεί, στ. στ 1, 19, Αρεδ.1 6; ὁ τῆς Ασίας β. Ηϊεί. 6τ. τι 

ὅ, 189 (Φαιβρε). βασιλέα τὸν Περσῶν ουπι Βαπρρίο 1θπι 
Ἡτεσλ]ὶσίας, ᾳαἱ Πασιζατί αἲδ Ἠππο τεχροσαπα βεηβΠη ἑάφιια Ῥει- 

Φαγπι γεβεπι, 40. δασμούς αᾶά. ἨΡέ: οπι, ρε, 

56. 1. 46. φυλακάς Βεπεπ]κε]]ας αποίοτο ΟοῬείο: φύλακας 
Ρα, γα]ρο, Υ.Τπά. 8.0. 60. Έτο ἀκροπόλεσι ΗΙβοΏὶσ ]οσί 1προί ο 
ορ, αἳ πόλεσι; οοπιρβχβ{ο επΙπῃ οσο οσπι ΟΥτ. ντ ϐ αρρατοί 1η 

ἀϊοπηθ τῶν χιλιάρχων ε950 τὴν χώρα», 1η ἀλίοπθ τῶν φρουράρχων 
6550 τὰς πόλεις. 61. καὶ πποῖς Ιπο]αςῖό οἩεπ]κο]ῖπβ αποίοτθ 
ΒοΏποαϊᾶστο. 6δ. πέμπει ἐπισκοπεῖν] πέµπων ἐπισκοπεῖ 
Ῥού Βελπείάετατα Οορείας οὐ Ἠϊτεοβίᾳ οοἱ]. 8 8 1. 66 : να]σαίαο 
Ἰθοίϊοηῖ5 ΒοἩΏοπ]κο]ῖατα ηοη Ῥαεπ]{αῦ, 

ςπ. Ἱ. ὄθ. δοκίµοις Ῥοβδύ Ῥτοάαεαπι βα; δοκίµους οοᾶᾶ,. 

ὄτ. παρέχωσι] παρέχοντες 86, φαίνωνται ἨΙτβολὶᾳ, 68, 
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τοὺς ἄρχοντας οἵ Ἱ. 00 τῶν ἀρχόντων ἆα]. Ἠϊτβολῖρ Οο. 60. 
φρουρούντων] βἱο ἆθᾶὶ το υα]ραίο φρουράρχων αποᾶ ἄἆθ- 
Ἱοπάπτα ραΐαΐί Οο; φρουρών ΒοἩΒρίοΓ. 61. τούτους] τού- 
τους δέ Ἠϊχβοβὶρίας. 

6 6. Ἱ. 66. αἰίθταπα αὐτός αἀᾶῖᾶϊ οὐπι Οαπιθτατῖο οἱ 

Βοπαείοτο; Ἐοχείίο οοπίτα αὐτός βαθῖς {απ “Ιαΐθγο νἰάείας 1π 

Ἀά1θοίο ΥοΓΡο διελαύνων ). 67. ἐπισκοπεῖται] θοίτατι 
ΤΟΥΙΙΒΊΗ ἐπισκοπεῖ τεβθϊθαῖ 1πυεῦ Ἠιτεσβ]ᾳ, 

510. 1.869. ἀργόν] οὖσαν αᾶᾶῖ Ιαροῦ ἨΙτεομῖᾳ. 
811. 1. 91, τρέφουσινγ] τρέφειν Ἠἰδολίρ. 

614, Ἱ. 1086. κάλλιστα] α]σο κάλλιστοι ᾳποᾶ ἀε[οπᾶιν 
ῬασΏῖτβ, 109. τοτρα δέν δρεσι--ϕύει ἀειεῦ Ἠϊβδοβίᾳ. 

616. Ἱ. 115. πολέμφ] Ἠιτδολῖς πιανα]ῇ ἐν πολέμῳ ; 1ά8πι τ. 

119 βασιλεὺς 5ἴπθ ατἰ]οι]ο εὐ πρώτους, 116. δευτέρους 
Ἠιεο]λ]ᾳ, 116. λέγοντα ἀε]. 6ο, 117. ἐργαζόμενοι] 
ἐργασόμενοι ταβίτα Ἠ]ιρολίρ. 

519. Ἱ. 129. ἐβίωσεν] ἐπεβίω, δἱ υἱία εἶ Ἰοπφίου οὐεἱφίεκεῖ, 

Οορείαβ, Ἠϊτβεβῖσ; βεᾷ ἄταβποβαςβ απο ἵρεαπα 1οσοσπι ἰθβίθτα 

οἶίαῦ εἸοσπδίοπϊς Ἰπ Οεσοποπιίσο 8 οοηβαειᾶϊπο Χοπορβοηίθα 

γθοθᾶθη{]β 8ο Ῥαεπθ Τ/ποἱ8ΏΘ8Θ. (Μαιῤγο.) 195. παρὰ μὲν 

Ἐύρου τι]ρο: παρὰ μὲν γὰρ Κύρου Οορεΐτβ. 
6 19. Ἱ. 199. Ύετρα ᾿Αριαῖος...τεταγµένος πό αἀβοτῖρία 

ος Απαῦιτ 9, 81 ἀε]οπί Ἠοϊπᾶοτξ, Βο]ιαοίεγαθ οῖαπι πλὴν ᾿Αριαίου 

ἵπ ϱπβρϊοίοπθτα τοσατίδ. ἸἈΝΙίβολ]ο (πι οοπιπιεπἰαίίοπαο ἄε Χεπ. 

]ἱ8ὲ, 4γαεο. οοπιροδἰἑίοπε Ῥοτομπί 1871 Ῥ. 22 5ᾳ.) βοοίίοπθΒ 1πᾷς 
α ἀποᾶςτίοθβῖπηα, πδᾳπο αἆ Ώποπι Ἠπίας οπρΙ18 οΠ1ΠθΘ5 αὉ ΙΠ/{6χ- 

Ῥο]αΐοτο γἱᾶσηίατ αᾶϊθοίαο 6556, οαῖ 18 αἀδοηδίίαχ Βοπεπκο]]ας αῦ 
βΘΟ{ΙΟΠΘΠΙ ΧΥΤΠΙ {66 {οίατη, τς {οίαπι, ἄθπῖᾳπο τοτρα απαθ 

1ΠΙΠο βοοοπίς κκ Ἱοσαπίας, αὉ Ἰπίοτρο]αίοτθ Ῥτοίθοία 6556 

εἰαζααῖ, Χοπορβοπίοπι αππὔθπῃ Ὠαθο {9616 ΒΟΥΙΡΒΙβ56: καὶ μὴν καὶ 

Κῦρος ὁ Δαρείου, ὅς Ύε εἰ ἐπεβίω ἄριστος ἂν δοκεῖ ἄρχων γενέσθαι, 

λέγεται Λυσάνδρῳ κτλ....θχβίῖο οοπίτα 1πᾶᾷ]οθ, βοαύῦ Ταᾶονῖοο 
ὨΙπᾷοΥβο, βαπα οτηπῖα, ϱαηΏ{, 

621. Ἱ. 147. εἴη 5α5ρ. Βοπεη]ε]ίας. πεφυτευµένα] τὰ 
πεφυτευµένα Ὦα Βοπεηξ], τά {απιθη ιιποῖς 1Πο]πβο, 150. 

καὶ ταῦτα θαυμάζων ἶπο]. Βομπεϊάετας, 1561. ταῦτα αᾱ- 
αιᾶιι ἨΡί, 

6 28. Ἱ. 1600, τὸ κάλλος ἆε]. Οορείαβ; Ῥοβύ κάλλος, τε] 
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᾿ εἶχεν, ἀγάμενος εχοϊᾶϊςςο εἰαίπππί Ζοαπο οἱ ΒοἩποϊᾶςεσ. Ύδρα 

μι 4 

Ίππο ἵπ πιοᾶατι ἀἱρθβεῖρ Ἠ]χβοβῖρ: ἰδὼν τῶν θ) ἱματίων τὸ κάλλος 
καὶ τῶν στρεπτών καὶ τῶν ψελλίων καὶ τοῦ ἄλλου κόσµου οὗ εἶχε καὶ 

τῆς ὀσμῆς αἰσθόμενος, 
6 04, Ἱ. 167. ἕν Βίερῃ.: οὖν τα]σο; ὧν οοᾶᾶ. 'Μοΐία οςς 

-. Ῥιατίπαϊ5 οχκοπιρ]5 ΑίῑΙοα Ἰοοπῇο εἷς γέτι, ἕν γέτι(Ογιτ,. ν 
6, 99), ἐξ ἑνός γέ του τρόπου, ἑνί γέ τῳ τρόπῳ, μιῷ γέτῳφ 

τέχ»ῃ (Ατὶκς, Τ]θβπι, 450), ἕνα γέ τινα τρόπον, ον αποᾶ 

 Ῥ]απίβδεῖπηθ Ιάεπι οϱῦ ἁμωσγέπως ᾽ (ζο0εἲ). 1Τ0, εὖ- 
΄. δαίµων εἶναι] Εγπιπιείτίαθ ϱ81β8 εὐδαιμονεῖν τοροπὶ τα]ό 
-. Ἠϊκολήρίας, 

ΟΗΑΡΤΕΕΥ 

ξ2. Ἱ. 8. προσεπιφέρει βίοῦαεας, προσετιφέρει ΟΙ προ- 
| σέτι φέρει 58. 

68. Ἱ. 9. ὅσοις Ῥο5ῦ Βολποϊάρτατα Βολοπ]ο]ας: οἷς Ἠάί, 

. ὅσοι Ῥ]ετῖαπο οοᾶᾶ., ὅσα οπτη χῖῦας οοᾷᾶ. Βὰ Β5. 14, θεούς 
0ο Ρα, οἳ. 8 19; θεοῖς οοᾷᾶ. 

64. Ἱ. 1. τὠγαθά Οορείαβ οο]Ι. Ἠεῖ]. τη 9, 9, 1ν 1, 15; 
ἀἆγαθα Βαπρρῖας οππι ἨὈτῖς. 

6δ. Ἱ. 21. ἡ γῆ Βὰ Βομ]ς οππα Βίοῦαθο: τῇ Υῇ οοἆᾶ, 
66. Ἱ. 98δ. βαλεῖν ΙΗρχῖ: βαδίσαι Ἠετί]είη ΟοπΙ. 1, 8: 

βάδην ἰέναι οοπὶ. Βοποπ]κε]ίας οο]]. ατ ϐ 18 (1. 109), 40, 
τέχνη ἀε]. Ἠεϊπᾶοτβας. 

δ9. 1. 46. ἐν χώρφ] Τ1ο Μβς τατΥ Ῥοίπερη ἐν χώρῳ τω 
βηπᾶ τῳ ος τῷ: ἐν χώρῳ τῳ ΒΑΠΡΡΘ Ἡ. Θ. ἐπ γαεᾶίο αἰἴίφιιο: 
Ῥαΐ ἴμο οοττοοῦ τοβᾶῖηᾳ 8Θ6ΙΩΒ Το Ῥο ἐν χώρῳ {ἵπ αρτο, ἴλθ 
Ἀτο]ο Ἠανίηρ Ῥθ6ουι οπἱρ]παϊ]γ αἀζᾶοᾶ α5 α ρ]ο5ς ὮΥ α οοΡργ15ῦ, 
ν/]ο ἀῑᾷ ποῦ που {παί ἐν χώρῳ παὶϱΏίέ 6 πδθᾷ 48 πε]] α5 ἐν 
τῷ χώρῳ, δπᾶ Ἠανῖης βαῦβεαπεπ{]γ οτθρῦ 1Πΐο {1ο {θχό, Ἠεῖί- 
Ἰαρᾷ οοπ]θοίπτες οὐ πολὺ πλείων εὐμάρεια ἢ ἐν χώρῳ τῳ; 

δ 10, Ἱ. 60. ΄ εὐχαριτωτέρα, ἴμο οοπ]θοίατα] τοβᾶῖπᾳ οἳ 
Ἠοτή]είπ 1, 9 {οτ εὐχαριστοτέρα, πΠΏ]ο] Β4αργθ τοίαΙηΒ. 899 

Ὦ, {ο Ἠϊοτο ας 4 ]. 016 απᾶ οἳ, Ῥε]οπ τα 200. 
ξ19, Ἱ. 64. θέλονσα] Βοἵῃθ 158 ἨβΥθ θέουσα πἩῖοἃ Ο6οδεῦ 

Τατ. 1. Ῥ. 9, ου. 1. Ῥ. ὅτ9, η] πηπδί Ῥαγθ ατῖσεη ἴχοπι 

ΘΟ0ΟΥΟΑ 1.6, θεὸς οὖσα, {1ο τοβᾶίπᾳ ἵπ Βἰοῦαααθ. 16 ἐπί 
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Ῥθ {19 οοχτοοί χοπᾶϊπᾳ, οΏβοινο {ο Ῥτορείοί ἵπ {ο π5ο οἳ 
θεραπεύοντας, ὙἨ]ολ πηθᾶἨΒ Ῥοῦ] γγοτββΙρρίηᾳ᾽ απᾶ «οα]- 

ταμηρ’. 

δ 18. Ἱ. 02. ἀποκωλυόντων] Ἠεῖηᾶ, βπρροβί5 κολουόντων ; 

Βο]εη]] ἁποστερησάντων. 
δ 186. Ἱ. 87. ὅτι δὲ τῆς γεωργικῆς- προνοῆσαι] Ἠοῖεῖς 

απᾶ ΒοἨποίᾶθς 5πρροβθ ἐλαῦ {ου ἶ5 ϱ ἴασιπα ἵπ ἐἶο νβ αἲίοτ 
προνοῆσαι. ἈτεϊαηραοὮ βαρᾳοβίβ περὶ τούτου οὕπω τι 
ἔλεξας; Βοπεπ]κ] τούτου θαυµάζω σε ἀμνημονῆσαι. ΟΠ 

ἴπο οίμος Ἠαπᾶ, Βο]αθίαογ ἄΤεβΟΥ. Οοχ. Ῥ. 1066 οὔβοιτος : «Ἐου- 

{88ο τοοῦῖας ἄἶσας Οτορα]Π οταΔίοπεπι α Ῥοογαίθ, οπίαβ Ρρῖοίας 

τε] ηοῃ αὈβδο]αίατη οοχτῖσετθ Ρτορδταγθέ, {πύθγγαρίαπαθβδθ, Ἠοο 
Εἶ Ρ]αοεῦ, 1οοσπα βἷο Ιπίεγριηρθ: ὅτι δὲ τῆς γεωργικῆς---προνοῆσαι 
(καὶ γὰρ χάλαξαι---ἀπώλεσεν)--- Ακούσας κτλ. 

δ19. Ἱ. 99. ἐξαρεσκομένους τοὺς θεούς] τα]σαίατα ἔξαρε- 

σκευοµένους 6ΟΙΥ. ΟοῬείας: ἐξαρέσκεσθαι θ58 ἱλάσκεσθαι; 

ἐξαρεσκεύεσθαι ϱ685ῦ φιλοφρονεῖσθαι, 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΤΙ 

δ0. Ἱ. 25. συνομολογοῦντες ἆε]. Οο. 
86. Ἱ. 9δ. ἀφεμένους] Βο ΟοῬοί {οχ {119 πο γομᾶϊῖηρ ὑφε- 

µένους νη]οι Βαπρρθ τείαίπα. “Βθοβίοπθς ντ οἱ ντι Ἱπερίο 

Ροβῖίας 550 Ίοοο Ίαπι ῬτοϊίοπΏασλῖας Ιπίο]]ασῖδ, ᾳαἱ θα5 οἶίτη ἵπ. 
οαΡ1ΐ6 τν Ῥοβύ βοοξῖοποπι 1τ οο]]οοαίας {αΐς5θ οοπθοῖξ αἴαπο {πᾶθ 
ἔφαμεν θἶ ᾠόμεθα Ἱπβοτίῖς Αα. Ἠλτατ]ϊα Ώπο ἰταπε]αίας 9556, ΜΙΗϊ 

Ἰπ οαρῖΐθ Υ απίθ βθοοποτα χπτ Ἠδοο γἰᾶεηίαχ εχοϊἀ1ββθ συµπαρο- 
ξύνει δέ τι καὶ ἐς τὸ ἀλκίμους εἶναι ἡ γεωργία ἔξω τῶν ἐρυμάτων... 

τοῖς ἐργαζομένοι. τεκµήριον δὲ σαφέστατον Ὑένοιτο ἂν τούτου, εἰ 

πολεμίων---διαφυλάττει. οὕτω γὰρ ἂν τοὺς μὲν ἀμφὶ γῆν ἔχοντας 

εὕροι ψηφιζομένουε ἀρήγειν...Κωδυνεύοντας. Θᾳᾳ6 Ἠπο ρος ΘΙΤΟΥΟΠΑ 

{ταηρ]αία αἲ Ιπ{θγρο]αίοτθ πια]θ βαπύ τοβοία ᾽ (5ε]ιεπῇῖ). 
610. Ἱ. 4Τ. ποῖς ἐργαζομένοις οππι ΟοἈθίο Βομοπ]κο]ας : 

τοὺς ἐργαζομένους Βα οσπι ΗἨ0τῖς. 48. εὐδοξοτάτη 

Ρ! Ρα Βο]]ς αποίοτο Ἐ. Ἠααβε: Ἠρτῖ ἐνδοξοτάτη. 

511. 1.68. ταῦτ ἄν Θα οσπτα Βομβοίετο αἄ ἄτεα. 095. ϱ. 
1065, πἲ οϱί τπτ 68. Οἱ, πνι 46, Οστ, Υπ Τ, 25. ΤΗ0τὶ ταῦτά µοι. 
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δ 19. ἹΙ.Τὸ. ἀγαθούς απίθ ἀνδριαντοποιούς ἆθ πιθο ἀεᾶῖ 

εοπίτα Ἠ,τοἙ: τ. Ἡ. αἆ 1Υ 06. 

| 

) ΟΠΑΡΤΕΝ τῃ 

ο 5, Ἱ. 90. ὡς ἀο]οί Οοὗοίπ. 87. ἐροη Βαπρρίας 
᾿Αποίοτο Οοὗὑοίο: τθεβῖαβ ἐρήσοιτο Ηατίπιπηπας: ἔροιτο Η0χ1, 
' ' 

ο 6 8. Ἱ. ὅδ, ταὐτὰ ταῦτα Βα Ῥοδῦ Ἠείπάοτβαπα; αὐτὰ 
ταῦτα οτί. ὅδ. ὑποσχομένη] Βομεηἕ] πτῖίθ “Ίοστβ 
εἶηθ ἀαὈῖο Ίαοσπα οοιταρίας, ἷᾷ αποᾶ Ιπθε]]οχϊς Ἠείπᾶ., απ 
βοτϊροπάπτα 65506 οοπ]θοῖξ: πολλὰ μὲν εὐχομένη πρὸς τοὺς θεούς, 
πολλὰ δὲ ὑπισχνουμένη γενέσθαι. ΜΙΠὶ Χοπορβοπ Ἠαβθο νἰάθίας 
5οπ1ρεῖββο: πολλὰ μὲν εὐχομένη πρὸς τοὺς θεούς, πολλὰ δ᾽ ὑπισχ- 
νουµένη ἐμοὶ γενήσεσθαι’. ἈῬαπρρθ Β478 ΄γενήσεσθαι οπτα Βϊς- 
βο]ορῖο ΑπῃΏ. ΑΠ, 25 βοτρβίββοτη, ϱἱ οπιηῖβ ]οοί τα[ῖο ορτίῖοτ 
. θβεοί’. . Ἠειπιαπη τθαᾶβ ὑπισχνουμένη ἡ μὴν γενέσθαι απᾶ 

"Ομ ἵς ρριοτοᾶ Ὁγ Ἡοί]απᾶ, ὔδ. ἀμελήσει] πια]ίπι 
ἀμελήσοι. 

619. Ἱ.Ττ. οἶκος τα]ρο: ὁ οἶκος Ἠϊτβολμῖᾳ. 
618. 1. Τ9. ἠνέγκω τα]ρο: ἐπηνέγκω οοπῖ. 698. σαγ. 1εοῦ. 

Ῥ. 204. 
619. Ἱ. 104, τοῦ μὴ Ζο Τιοροε]ς Ἠεϊπᾶ.,, τὸ µή απἲ τῷ µή 

Ἠηχί: Ἰ]αᾶ ἄθ οοπβ1]1ο, Ίοο ἆο ο{{οοίτα ἀῑοί πιοπεῦ βατρ- 
' Ῥία5. | 

| 60. Ἱ. 111. εἰσφέρωσιν ΠὈτϊ: τηα]]ζ εἰσοίσουσιν Βατ}- 
 Ῥῖας πἱροίθ ποπ Ῥταεοεᾶεηίθ Ππθρα{Ιοπθ. 

620. Ἱ. 126. τὴν--ἔξω οπηθᾷ ἴπ {1ο 5: ἨβΒί β]εᾶ πρ 
11ο σαΡ, αἀάϊτπρ Ἡοπογες πηπεοθββατ!Ι]γ ἔργα καὶ ἐπιμελήματα 

Ἀ[ίοτ ἔξω. ί 

δ 99. Ἱ. 1ὔ7. ὅπως ὧς βέλτιστα Η90χί; ὅπως βέλτιστα 
ποτοί να]ὲ Οοῦ. Ῥ. 86 1οηῖσα ταδίοπο (σ. Ἠα]. στ ὃ, 9). Ιπβπῖ- 
Ἠνϊ απίεπα ΟΠΠ ὅπως οοπϊππο αχεπιρ]θ τε] τατα τε] 1πορτία, Υ. 
ΈῬοσπαπιβπἨ ΟΥ1, αν 9, 51, Ὠϊπᾶ. Τρ. εὖ Ἠσα]]. ντ 2, 82 (6αιρρε). 
ο 640. 1. 109. αὐτά] πιβ]ίτα αὐτός. 161. τοῦ οἴκου ΟΠ, 
"Ἠυτ. 168. απο ὀνόμος Ἠδτίπιβηη εχοἰᾶΐρερ οιθᾶ!{ὐ ἑκατέρῳ. 

657. 1.198. ἀχαριστότερον ΗὈχῖ: ἀχαριτώτερον Οοῦείας; 
ἀχάριτα Γἱἱερίᾷα 566 πιοπεί Βαπρρίαβ. 



900 4ΡΡΕΝΡΙΧ ΟΥ ΤΠΕ ΤΕΧΤ 

ΟΗΠΑΡΤΕΗ ΥΠ 

810, 1. 06. δεόµενον 10χ: τὸ δεόµενον Ἠ] Ἡο[]απᾶ ΒοἩΏ]ς, 
ὃ 11. Ἱ. ΤΙ. τετρα εἰ τὸ µέγα πλοῖον τὸ Φοινικικόν ο0ἵ- 

ταρία 6559 ορηςοῦ Ῥο]οπ]κο]ῖας: 1ά6πι ϱ οοπϊθοίατᾶ Ῥτοροπίῇ εἴς 

τι µέγα πλοῖον τῶν Φοιικικῶν. 

δ1δ. ἸΙ. 96. πλῷ 6ουοί Ἠϊτβομῖσ: πλοίφ τι]ρο βα, 99. 

ἢ Ρτῖας ἀε]. Ἠεϊπάοτβαβ. 
61π. 1. 119, βεβηκυίας γα]ρο: πεπηγυίας Οοπτίος ἆθ τθ 

οα. 19, 4. 114. εἰ εὔ 1156 τετρα πῶς--εἴη πί αἀαϊία- 
πιθηίαπι βοἵο]Ι ἀε]. 6οΡ., οοπίτα ᾳπθπι πιοπεί . Α., ΒαπΡγθ 6988 

Αβἰταοίτταπα γθτβροταπα Ἠαπᾶ ταταπα, αἱ οϱῦ Ο0ΥΥ. τν 9, 46. 

8 19. Ι. 124. Φημί Ῥτο Ἱθτοχαπα εοτρίατα φησί Ἰαδεῦ 
Βααρρίαβ, οππι Ἠα]εηδὶ Ταοοββῖο: θοᾶσπα ποίαπίθ ἘθγπιαηητβΒ 
(Ηἱ8ἱ. ϱ]1. Ρϊαϊ. Ῥ. 050) Ἠαθο οοπαρατα/α, οππ Ῥ]αΐ, ἨΙΡρ. τηκ], 

298 Ἡ νιᾶστὶ ἀῑοΙῦ αᾱ. αρορΏίπθσπια αποᾶᾶαπι Βοογαῖς Ῥογίίπθτθ 

αὉ αἄγνοτβατϊβ ἀθτίδαπι. ἸΙάσπιααθ ἵπ Ἠβρε]]ο αοβᾶ. Ματραχᾳ, 

1841 ρ. ντ ἀοοεί, 1άσπι Ώσπο ]οοσπι οβίοηάςτο ᾳποᾷ Ἰ{οπια. τττ 8. 

6 οἳ Οοπτ. δ4 ρα]οπτϊιμαᾶϊποπι  Βοοτδίοπι Χαπορλοπίθαπι το]. 

πηϊπΙππαΣαπα 1π Ὑοτατα οοποϊηπϊ(αίο οὗ οοπγοπ]θηδία θἆ απο-. 
Πάἱβηαπα ΠΕΕΑ Ῥοηθτθ. 

6ο0. 1.120, ἀπὸ τούτου Τηῖσο: ἀπὸ ταὐτοῦ Ἡετ[]αϊηϊαβ. 

ΟΠΑΡΤΕΗ ΤΙΣ 

δ1. Ἱ.2. ἐπακούειν Ηρτῖ: ὑπακούειν ροβῦ Τϊπᾶ. Βαπρρίαβ 
οὐ Βοπαη]κο]ίας οο]]. 5 18 1, 107. 

δα. Ἱ.10. τὴν δύναμιν ἔδοξε] γε Ῥοβῦ δύναμιν αἀδΙί Οο 
οο]. τς 1 1. 4 οὗ ΑτβίοΡΗ, απΊπαπο 1οοίβ πΌϊ γε Ἱοσϊίατ, Τᾶαπι 

τοβαῖ να]6 οῖατα χ 1. 68. 16. ἑνί Βααρρίας ροβῦ Ῥ]πᾶ,: 
γα]ρο εἶναι: Ἡοιπᾶ., ἐνεῖναι 6 ΟΟΠΙ. 

88. Ἱ.186. στεγῶν] στεγνῶν Ῥοϊ]ακ 80 οὐ Ἡ54. 91. 
ἐπεδείκνυον 1 υχῖ: ἐπεδείκνυν Ὦϊ, 25. ψυχεινά] ἔχειν . 
εἶναι Ἀπίθ ψυχεινὰ Π]αίμτα πο ϱδὺ ἵη Πμχίφ. Ὑϊάεας απίοτα 

. 
κα 
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' ΠαυιαΙοπίβ ογπαππθη {απ 1Π 18Ο Ῥοβϊβείππππα {πίροτο βθβἰῖνο εὖ 
.οπ]οχ Ἠϊραιπο οργπὶ, Ῥαθαπη]. 171, (8αιρε.) 

δ4. Ἱ. 25. εὐήλιος] εὔειλος 098. οο]]. Ώαποβίο ΜΗ ίκο. Ογὲ. 
Ῥ. 212: οεᾶ οἳ, ογηερ. 1Υ ϐ, Υ 9 πὈὶ προσήλιος Ἱεβίτατ, Ώοη 
.πρόσειλος. 

| 6δ. 1.26. θύρᾳ βαλανωτῇ] Βαπργρο Τί αποίοτο . Ἠετπιβηπο 

-πϊςὶ ᾳαοᾶ Ἠ]ο βαλανωτῷ βοτϊθῖδ: θύραν βαλανείῳ οοᾶᾶ» 
86. Ἱ. 95. ἤδη ἀε]. 6οῦ. οοἵ]. ατ 868. 
68. Ἱ. 49. διηνέγκοµεν] Ὦο ἘΒτεϊίεπρασ] Βαπρρο απᾶ οἴπετβ 

π(Ἡ 1ο πια]οχίϐγ οἱ Μ98: ἴππο Μ58 τεαᾷ διηνέγκαµε»ν. Ὑεϊθο] 

-"ᾱν, Τετῦς ρ. 698 18 πού απ1{θ οοττθοῦ ἩΏηθ 11ο 5475’ 8 ἀοπλί τ1ΔΥ 

"Αχίςο πλείμοτ ἘταϊίοηραςὮ Ώαβ ἄοπο πε] ἵπ ἀῑβίατρίησ ἴἶπα 

ποοθϊγεᾷ τοκᾶῖηρ διηνέγκαµεν {ΟΥ -ομεν οἳ ΒΟΙΠΘ 58. Χο ἄοαρό 

Χεῃ. 15 ποῦ ΕΝΥ οἵ α Ῥοοίῖο ἴοτπι, Ὀτπῦ Ίπ {ἐς νοτγ ἰτοαίϊῖρο θ 

ὪβθΒ διήνεγκαν κκ]. 9δ, 50 ἤνεγκαν Ἠε]]. ττ 1, 27 εἰσ- 11 1, ὅ: 

ν 1, 91, ἐπ- τι ὄ, 96, προς- ΥΠ 2, ὅ; ΟΥτ. ντ 1, 1, απᾶ Τβοσταίθβ 

΄μοταρ] πδῖηρ 1 ΡοβΒ. διήνεγκον 18, 18---ἴ]ο οη]Ψ ορτίαϊῖη Ιηβίαποθ 
οἳ 2 Δοχ, νθ Κποῦ 1η ο185510 Ώχ0β6---666Π15 {ο ἆο 80 πηθτα]γ {ο 
ονοῖᾶ Ἠϊαίπαβ -εγκον ὅτι, {οτ Ῥείοτθ 8 οοηβοπαηῦ Ἡθ Ἠαβ εἰσήνεγκα 

τῶν 1Τ, 41, απᾶ 1 Ῥ]. ἠνέγκαμεν 15, ὄ, δι- 12, 6δ. 19, 13, διήνεγ- 

καν 8, 26. 10, 4. 99, ὅδ, εἰσ- 19, 96, ἐξ- δ, 54, οἴο.) 
610. Ἱ. 6δ. ξενοδοκίας Οορείας απῖ Ἠαπο ππῖορῬ ϱοηπΙηατι 

65506 {ΟΥΠΊΑΤΗ αἲδ 1Π οπιπΙραβ γοσαῦτ]]β εχ δέχοµαι ΟΟΠΙΡΟΘΙ{18, 1Π 
ααῖρας ρεϊπη Ενα τατδὶ εἱρηίβοα/1ο βοτνα{α βἰῇ οαρὶοπιζέ, αοοἰρἰεπᾶί 
οἱ γεοερίεπάᾶἰ, απ ἵπ ἀχυροδόκη ἵη ΌεσοΗ, χνι 7. Τη ορίοτῖς 
χ Ῥοπϊΐύαχ, πό 1η ἀποδοχή, διαδοχή, διάδοχος 811ϊβᾳπθ ᾳπαθ ΠΟΠ 

βυηῦ Ῥοτίηᾶθ απαπα: ξενοδοχίας Β8 τα]ρο, 

618. 1. Τδ. ἐπιδεικνύοντες Ηρχῖ: ἐπιδεικνυντες ἳ. 
ξ14. Ἱ. 61. διαµένῃ ΗὈτῖ: διαμένει ἱ, διαμενεῖ Β8ΠΡΡθ. 

Τιᾷο ἄ. 6 217 ποίῖο 1. 
ξ 16. Ἱ. 102. ὅ τι ἂν βούληται ἑκάστῳ χρῆσθαι] ΤΗ1ᾳ 15 

Κετείς οοπ]οοίπταὶ οπιοπάαοη οἳ {πο νβ τεβάῖηπς ᾧ ἂν 
βούληται ἕκαστα, ΨΠΙοἩ 15 τοἰαϊποᾶ ὮΥ Β8πΡΡθ: ὡς ἂν βού- 
ληται, ἑκάστῳ ἨΡί, ΟΕ. Απαῦ. τν 8, 11 τοῖς περιττοῖς χρήσονται 
ὅτι ἂν βούλωνται; Μετα. 1Υ 8, 10 ὥστε χρῆσθαι αὐτοῖς ὅτι 
ἂν βούλωνται. Ἠατίππβηπαςβ ᾧ ἂν βούληται ἑκάστοτε πιβ]]ζ. 

6186. Ἱ. 107. πώς Ῥὶ βα: πῶς Η0χ]. 

619, Ἱ. 114. ῥᾷον οπι, Πχ: αἀᾶ. Ἡρι. 
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ΟΗΠΗΔΡΤΕΗ Χ 

6 5. Ἱ. 14. ἐγχούσῃ] ἀγχούσῃ ἨΒί, ᾳπᾶπα {οΥΠΙΑΤΩ πηαρῖ5 

αὐθϊοαπη 6556 ἄοοεί Ὠ]πᾶ. ἵπ Βἱ Τ16Β, 

65. Ἱ. 21. τι ἀε]εί ΟοΡεΐαςβ, οκ σε οτίαπι βαρρίοθέαχ Ἠετί- 
Ἰοϊηίας. Ὀβιίαβαβ ᾳπΙᾶθπα οὐδέν τι. Έτοποπαθη ϱὖ αἀϊθοίῖνο 
αἰπη]]1{οτ εεραταΐαπαι Απαῦζ, ν 6, 11, Ἠσι]. τν 1, 10. Οἱ, Ῥ]αῦ, 

ΒοΡΗ. 2217 8 (6αιῤ)ε). πειρῴµην Ἠεϊπᾶοτβας, Μαάγίσίας; 
ἐπειρώμην ουπα Ηρτῖβ Βαπρρίας,. Οἱ, 1. 98. 

6 6. Ἱ. 60. ἀνεξελέγκτως] οσπι Ῥε]κοτί Απεοᾶοὶ, 400 ϱ 

Κοαπορλοπίθ αΠ]αίατη ϱ1ῦ ἀνεγκλήτως, ΒοΤΠΘΠΙΒΏἨΙΡΒ ΟοΊ1ΠΗ, 118, 

6 1 Ἡ. Ἱ. α ϱταπιπ]βθ]οο ταροχίαπα {πἱ56ο βαβρἰσαίασς (5αιφγε). 

ὅδ. ἀληθινῶς, αἱ ἱπερίςδαίτηθ αἀάῑναπα, βαβροούαπη Βο]ποϊάρτο 
ἀε]εῖ Οοδείαβ. 

ξ 10. Ἱ. 66. προσστᾶσαν Βοηη Κετεί; ΠἨρτῖ προστᾶσαν. 
68. τὴν απίθ σιτοποιόν αἀᾶ. ΒοἩποϊάεγας, ἱπιρτοβαηίθ Βατρρίο: 
τὸ σιτοποιόν  ππᾶθ . Ἠσθιπιβηππβ τὸ σιτοποιεῖον, Ἠεῖ]ατᾶ Ρ. 
94 τὸ σιτοποιεῖν βοτἱροπᾶαπα οοπ]οἴεραζ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΗΕ ΧΙ 

ο δα. 1.4. ὑμῶν] ἡμῶν Ἠεϊαπᾶ Νοόοῦ 1844, 97: τἆμφοτέρων 
ὑμῶν οοπῖ, Βοπεπκο]ίας. | 

δ4. Ἱ. 20. τοῦ ἐπηλύτου εἰ {οτταα οὗ βοηίοπίῖα Ιαροταῦ, 
Ῥθᾳ πἰτίίαχ ΠΟΠΊ6Π. Ῥαΐτῖς γε]αί] Ἐρίροη1Β (ζοτρ. ΙΠ86Υ. 1 219), 

Ἐρϊ]γοί (Ρ]αΐ. Ῥοτίο]. 96), Νϊοθγαϊ ααοᾶ ΟοῬοίας Ῥ. ὄδν. 

ροβίπ]αῦ οοἩ. Όοπιπι. 116, 2. Οταπι Ίβοποπιασμο οσπο αλ 

ἀῑδθείπιαπα Ἠοπηίποπι ΝΙοίαπι οοπιροπαπῦ ἑππι Αίπεπαεας 12, 

ὅδτο, Οορϊαραπῦ Ἠθγπιαππας δὐ Ἠοϊ]απᾶτς ἆθ 6απο ϱὉ απο. 

Ἀἄνοπα απιρίο. (Φαιφγθ). τοῦ ἱππηλάτου οοπ]. ΝΒΡΘΓ. 
ΠΗΠΕΠΙΟΕΗΠΕ Ν. δ. Χνι Ῥ. 97, Βοσχαΐθεπι ταίαβ Ῥεχς 1οοαπα τα 

Ῥοεΐῖοο εὗ πηαραβου. νοσόαῦπ]ο, Ἶ 

ξ9, Ἱ.ὄδ. κατ ἐμέ] τὸ κατ’ ἐμέ Ἰεῖρκο Οο αἱ. 

611. Ἱ. 68. θέµις εἶναι] θέµις οἴει εἶναι Ιπδίτα δι 
οὐποαπαηίο Βολεπκε]ῖο; τοῦ απἴθ θέμις ἱπβεταϊέ Μοβομο Απιπηφᾶν. 

Ρ. 81. 60. περί Ῥοβί χρηµατίσεω» «Α.ἵη πῃρ., οι. οἱ. ' 
4 

ι 

ἡ 
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813. Ἱ. 86. πόλιν ἐπισχύειν ἰῖοδαπα, Ίοοστα ηήογρο]αίαπι, 

οἱ γείετεπα Ἱάοππατη τηα]θ βοῖοῖο οχρ]θίατα ἀοῖν Οορείαβ: πόλιν 
ἐπικοσμεῖν Υαὶ κοσμεῖν Ἠετί]είη οο]]. 9, 10. Ἠϊπο ἵαπα Ἠᾳποῦ 
οασ Ιπῖετ ἄαδία εὖ 5α5ρθοία τετρα τεζα]οτῖς βααρρίιβ. 

| 6 1δ. Ἱ. 94, ἄμεινον] ἀμείνονι Ἠεϊπάοτέ, ᾳπεπα τῖᾶς αᾱ 
Ε]αΐ. Ῥμαρᾶγ. Ρ. 227 Α. 

| δ 16, Ἱ. 97. νειοποιοῦντες] νειὸν ποιοῦντες ΟοῬείας, ου 

πἰᾶοίας Ῥθροσίβο τυηῖαπα εοτρίατα ποία ΝΕΙΟΠΟΙ- 

ΟΥΝΤΕΣ, ἵπ απα ἴεππεπα Ἠπεο]απα βοτῖθας ηοΟἩ βα {19 απ]τηκᾶ- 

γετίετϊηξ. 98. προσκοµίζοντες] συγκοµίξζοντες, πί τετΌαπα 
πβα ας ἵπ {αῇ1 τα, τοαπϊτῖό Οορείπβ: εἰσκομίζοντες οοπΠΙ. 

Βολοηκο]ῖας. 

6 17. Ἱ. 104, ὀχετοῦ] ὄχθου Οοπτῖες (4ε τε εφιεκίτὶ νι ὅ 
Ρ. 668). 105. ποιοῦντα] ποιῶν Ἡ]τεςμῖρ οοπίτα οοᾶᾶ. 

618. Ἱ. 108. ἀπὸ χώρου] ἀπὸ τοῦ χώρου Βελεπκε]ῖαβ οππι 
ἄποῦρας οοᾶᾶ. 1... Οἱ. αἆ ν 46. 109. Ῥοβῦ οἴκαδε οχε]- 

ἄἱδερ ἐλθών ορίπαίασ Βοποεπκε]ας; βάδην. ίών να] ἨβτίπΙαπη. 
519. 1. 114. συνεσκευασµένως Ρ]ετίᾳπο Ἠρχϊ: συνεσκευασ- 

µένοις αριῖς Βεπεηπχκ] ουπι α ΑΙ. Βίερπατπ, 1 Βολπθϊῖᾶεσ α]. 
620. 195. λεγόμµενον Υπ]ρο; καταλεγόµενο», ᾳποᾶ ππατα 

Ῥτο ἀριθμούμενον ἀῑοῖ Ῥοΐεςί, 0οῦ. Ρ. 690, Μελ]ετ Οοπητῖν. Ρ. 1056. 
ὃ 20. Ἱ. 191. διὰ τέλους μελετών Οοδείπβ, οαἵ τε]ατα, 

ατα τηφ]θ τηπ]σα{α, γιάρπίἁχ 6556 αἱ ἆο τετα Ιεοίίοπο τος αεπᾶα, 

ἀθερεταπάππι αἱξ, (Φαιρρο.) 1898. νετρα οὐ δοκώ σοι 

μελετᾶν πποῖς Ιπο]ακίό Βολοπ]κε]ῖας ροςῦ Βολπεϊάεταπι, 
624. Ἱ. 144. εχοϊᾶϊο ᾳπαρᾶαπι αὉ ἀπΙδ1ο Ἠπίαβ βεοξϊοπίς 

Ίατα Ιπᾷθ α Γεϊε]ῖο νν. ἆά. 5οπβεταπὀ. Ἀοπ 65506 Ώοο πητιπα 

Οεοοποπιῖοί αθγηᾶείοη αἴίατα Βααρρίαβ Ἰπ{ο]]εσίῦ. 

ΟΠΗΑΕΡΤΕΕ ΧΠ 

δ1. 1.4. πρὶν λυθῃ] πρὶν ἂν λυθῇ ὶ Ἠετί]εῖη, Ἠατίτπαηη. 
6 2. Ἱ.θ. τὸ--κεκλῆσθαι βοο]αεῖό Οοδρείαβ, 7. ὄντων 

τῶν δεοµένων Οοὐοίπς; βεᾷ ο, Μεπι, τα 9, 11 οἷς ὑπάρχει τι 
ἐπιδεόμενον µελείας οὗ τιᾶς Τιοχίοοη Β. Υ. δέοµαι θὗ εἶναι, 

ξ4, Ἱ. 21. ἐπιμελόμενος] ΗὈτὶ ἐπιμελούμενος, 4πβπα ΕΟΓΠΙΔΤΑ 

Ώπηο πιῖηαβ Ρτοὐαίατα τοὐπεπᾶαπα οεηδα]ό βαπρρίαβ, 
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6 10. Ἱ. 62. τὸ ἐπιμελῆ ποιῆσαι] απί τὸ ἐπιμελῆ εἶναι 
Ἠεϊπάοτβταςβ εογϊροπάππα οθηβεί από Ἠδεο γετρα εχραηβ]. 

611. 1. ὄδ. ἐπιμελεῖσθαι οπιηῖαπη Ἡρχοσατα ἑπεηίαχ Βαπρ- 

Ῥίας οἱ ΒτοεϊίοηδασΠίαβ: γπ]ρο ἐπιμελεῖς. 69. πράττειν] 

πράττεσθαι Ἑἱ: «τοῦξ- πράττειν ΑΔ. ζ89οοῦ. 
6 10. Ἱ. 02. ἐπιμέλεσθαι Ὦἱ Οοῦ. Ῥτο Υα]ραίο ἐπιμελεῖς 

ἔσεσθαι, ᾳποᾶ δυνατός εἰμι, οἷός τ) εἰμί Εἴπητα. {αίατατα τοερπαπὺ 

οὗ Ῥταθβοηβ Ῥοβύπ]οηύ νε] αοχϊβίατι. ἐπιμελεῖσθαι βοιρρίαΒ, 

64. ὁ καθεύδων 61η. Οοὐείτπβ: γπ]ρο καθεύδων. 
614. Ἱ.Τ4. παρῇ Βομπείάετας: Ηὐχὶ παρείη. 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΣΙΤΙ 

ξ1, ἸΙ.1. ὅταν δέ σαρία]. Βαπυρρίας; ὅταν Η0χῖ, 
60, 1.8. ἆνευ τούτων ἀε]. Οορείΐαβ, 

6 10. Ἱ. 6δ. ταῦτά τε οὖν- διδάσκω, ἸΓεϊξίπβ: ταῦτά τε 
οὖν διδάσκων Ἠλχϊ:; τε πποῖβ βοο]. Ἡοτί]οιπῖας Βαπρρίαβ; ταὐτά 
τε Ῥαειπη]αῖπ (7471845, 171). 

619, Ἱ. 07. εἰδώ] ἴδω ροδὺ Ῥιπᾶοτβαπα βιοηκοῖῖας, 

ΟΗΑΡΤΕΗ ΧΙΥ 

δα, Ἱ. δ. τοῦ γε ἨᾶΙ 6ο Βα ΒοἩ]ς: τοῦ τε Η0χῖ, ᾳποᾶ βὶ 
Ὁ ποβϊηποτῖς, ἆπαβ 1ος ἄϊτοιεας 6559 οροτ{εβΙ6 τὀ τε ἀπέχεσθαι τῶν 

δεσποσύνων καὶ τὸ μὴ κλέπτειν. 9. τὸ--γεωργεῖν] τοῦ--- 
γεωργεῖν {ταδίτα πηφ]εραί ΒοἨπεϊᾶετας. 

6 8. Ἱ. 19. ὑπακούοντας] ἐπακούοντας Οορείαε, οοπίτα 
απαπι Ῥπθολβεπβολαείή Ἠο8 1οοοβ οοπίπα]ϊζ, 675, στ 1, 18, Ηε]]. 
ν1, 90. 

64. Ἱ. 18. ἐπὶ δικαιοσύνης τῆς τοιαύτης διδασκαλίᾳ οκ 
Ἠοϊπᾶοτᾶ επι. Ῥἱ Θα: Τα]ρο ἐπὶ δικαιοσύνῃ τῆς τοιαύτης 

διδασκαλίας. 

6 6. Ἱ. 94. προσφέρων Ἱποῖό βεο]αβῖν Βαπρρῖαβ οππι 
ΤΙπᾶοτβο οἳ Ἡαϊπᾶοτβο; προσφερόµενος, 69 βεναῖο, ἁαπιπαπὲ 

Ἠειπιαπηπ α]. 
6 τ. Ἱ. 89. ἐπιμένουσι Υα]ρο: ἐμμένουσι τοζαϊταπί Ο0- 

Ῥοΐας οὗ Μεμ]ετας. 

..ν - 
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68. Ἱ. 96. χρήσεως Ηὐχί: χειρίσεως Κοιαῦβ; κτήσεω» 
Ἠεῖείς. 

69. Ἱ. 89. ὥσπερ] ὅσαπερ Υἱοῦ. Ἠοτί]εῖη οο]]. 075. 1 ὄ, 13 

νυκτὶ μὲν ὅσαπερ οἱ ἄλλοι ἡμέρᾳ δύναισθ᾽ ἂν χρῆσθαιν 

ΟΠΔΑΡΤΕΗΕΗ ΧΥ 

61. Ἱ. 85. τὸ ἐπιμελεῖσθαι Ῥοβῦ Ἡείπᾶοτβαπα Βο]μθη]κε]ϊαβ 
οοπίτα Ἰϊρχος, απ Ἠαρεπύ ἐπιμελεῖσθαι. 4. κτήση 8ἱΠθ 
π]]α οοπἰτοτοχβία οοτταρίαπι ἀῑσΙν Οορείαβ: βοηίοπίαπα θΠΙΠΙ 

Ῥοβίπα]ατθ ὑπιρογευετίς από Ἡαϊαρπιοᾶί ααἷᾶ, εὖ τᾶϊαα]θ ᾳποᾶ 
ααἱ5 α]έοτί ἀθάστίε, Ἰά 11 κτήσασθαι ἀῑοῖ: ποᾷ απἷᾶ {ἑαπᾶρτα ἴη 

ΚΤΗΣΗΙ ἸΙαίοαί πἄἨπο {ταείτα 58 (Πβθ6ίθίθ; ἐμποιήσῃς 

Ἡ. Βοηποίᾶςτ; ἐνεργάσῃ Ἠοτί]εῖη; παραστήσῃς Βετηβτᾶα]αβ 

ο]. ο. 18, 1, ἂο ταρ. Τι8ο. ο. 15, 8. 7. ἤδηται, ΡτΙΠΙΠΒ 

ἨειτπβηπΕ αἆ Ώτασοπθτη Ῥ. ΧΧΥΙΙ Ῥτο 6ο αποᾶ {π Ηρτίς οβῦ ἤδη 

τε: 1Ιᾷ6πΠα ἐπειδὰν δὲ τούτοις πᾶσι βοτϊδὶ να]ή, 

ς 3. Ἱ. 11. εἰ µή τις--ποιεῖν αἱ ραὐάϊβδίπχαπα επι β]θπαα, 
ἀε]οί Οοβείαβ, 4ποσατα {αοἱῦ ΔΑ, σασοῦ. 

685. Ὑα]ραίατα βοοβοηαπα ὃ--- ογάἴποπα οοπίτα Ἐτηθβίίαπη, 

Βοληοϊάσταπα, Ῥθίϊβισίατα, αραᾶ 4ποβ Ἡ]ο οτᾶο ος: 1. 9. δ. 6. Τ. 

8. 9. 8. 4 πας ο»ῦ Ο. Τ.. α. Ἐταπ]ίαβ ἵπ Π)ε]]ο ἆθ «αρ. αν 
Οµ6ο9. Σεπ. ῬΒετηῦ. 1881 οἀ1ΐίο, απἲο οππι Μοβομῖαβ, Ῥοβῦ Βογπο- 
ΠΙΒΏΏΤΡ ΜΠ1βοε]]. ΟΥ. 2, 1, 140 ραᾳ. αἰ. (5αιρρε.) 

δ4. Ἱ. 51. τετρ γενναῖα-- ἀνθρώπους αἩ Ἱπίεγρο]αίοτθ 
ααϊθοία 6559 βἰαζα1{ οἩαπ]κο]ῖας; ἵπ βεοοποπα ἀποᾶθοίπιαπι ροβ6 
παρέχεσθαι ἰπαπβ[εττί γο]αῖξ ΒοἨηοϊᾶρτας. 

6 δ. ἹΙ. 9δ. ᾗ εἶπας δεῖν Ἐταηκίας: ταχρα απ{θηι Ἠαοο 
Ὥβααθ αἆ δίκαιον πό ϱρατία βθο]αβῖΏ βοπεπ]ο]Ιβ. 

810. Ἱ. 69. οὐχ οὕτω] οὕτω Οοῦ. 
618. Ἱ. 74. εὐπετές οπιοπᾶα/{]ο ο5ὺ ὮΓγιθηῦασῖ (Ῥ]πίαχοὴ. 

ἆο 6ετ. πἌπι. νἰπᾷ. Ρ. 40). Τ0πί εὐπρεπές. 

ΟΠΑΡΤΕΗΕ ΧΥΙ 

66. Ἱ. 90, τὸ τῶν ἁλιέων γπ]ρο: τοὺς ἁλιέας Τϊοῦ, ΥΠ], 
Οοῦ. 

815. Ἱ. 68. κινδυνεύει] κινδυνεύει ᾶρα Β6ἨΠ, ΟοῬ.  ϐ0, 
χεῖσθαι] σχεῖσθαι 6 Ὦ: σχᾶσθαι Ηά8, 

--- Γον ο 
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619. Ἱ.θδ. τοῦτό σ’ ἔτι γιγνώσκειν, Βαπρρῖας Βολοηκε]ῖας 
αποΐοτο ἨἩααρίίο ῬμΙ]ο]. 1 660: τοῦτό σε ὮΙ; τοῦτό σε, ἔφη, 

γοϊρᾳαεπᾶθτας:, τοῦτο ἔστι λε,  ϐΤ. πρὸς τὸν ἥλιον Η0τί; 
πρὸς τοῦ ἡλίου Βεμη Ῥὶ 6οἩ, 

ΟΗΑΔΡΤΕΕΒ ΣΥΠ 

64. Ἱ. 9250. ἀλλ ὁ θεός] Ηρτὶ καὶ ὁ θεός, 

6 6. Ἱ. 54, τοῦ σπόρου Υπ]ρο: σπόρου Ῥὶ ΒοπεπκΙ 

Α., ᾖαοοῦ. 

ΟΠΗΑΡΤΕΗΕΒ ΣΧΥΙΠ 

81. Ἱ.7. τέμνει] τγεμεῖς Όο, 

6 δ. Ἱ. 54. ἐπαλωσταῖς Βομεοηκο]ῖας οππι Τιοῦεοίο ῬΗτΤ- 
π]οἩ, 2564: ἐπαλώσταις Ἡρτοτατα ἑποίαχ Βαπρρίας. 97. τὸν 
δῖνον] Ἠτ]π]καη : τ. τὸ δεινόν. ἀνύτοιεν: ἀγνύοιεν Ὑα]εκηαθτ 

886. Ἰ. ὔδ. καθήρῃης Ἠάί Βοπη Οο: καθάρῃς Ῥα οσπι Ἠοτῖ, 
68. στενώτατον Θα Βο]οη]κ]; στενότατον Ηδί Ρὶ, 

69. 1.66. ἐλελήθειν] Οοττῖσο ἐλελήθη, αποᾷ Ἠαδεῦ 88. 

67. ἐννοῶ, εἰ ἄρα Οορείαβ: ἐννοῶ ρα, εἰ Ξ8 να]σο. 
610. Ἱ. Τδ. τοτρα ἄγε δή---ἐμαντὸν ἐπιστάμενος αΏ Ιπίογ- 

Ῥο]αΐοτθ Βολοηκε]ίας ορϊπαίασ 6556 ρχο[οοία, 

ΟΗΑΡΤΕΗ Χισ 

61. Ἱ. δ. οὐκέτι ἐπίσταμαι Ἡοτί]οϊηϊπβ, 
65. Ἰ.ΘΒ. βόθυνον ὀρύττειν τῷ φυτῷ] βόθυνον οπι. ἵπ Ηρχῖς 

ἆθ πηθο β44141: βόθρον Ὦ. Βομπεϊᾶς Ωπαθβῦ. Ρ. 25. 9. τῷ 

φυτῷ οππα Ῥεϊθὶρίο Βοεποπ]κο]ίαβ; τὸ φυτόν Θα ουτη Πρχῖ. 10. 
ἐμβάλλειν Βα οππι Τἱπάοχβο: ἐμβαλεῖν Η0τ], 

δ4. Ἱ.21. ποδιαίου Βα οπτι {πῖραςβ οοᾷᾶ.; διποδιαίου 

γυ]σο. 24. σκαπτόµενα Υα]ρο: σκαλλόμενα ἨθΘΤΠΠΑΠΗ. 

ἅπ. Ἰ. 41. ὁπηνίκα δεῖ τιθέναι ἐν ἑκατέρᾳ τὰ φυτά οοπί, 
Ὑμαίθ](θ: ὁπότερα δεῖ τιθέναι ἐν ἑκ. τὰ ϕ. ῬἘτοϊθεπυασβίας: ὁπηνίκα 

δεῖ τ. ἑκάτερα τὰ φϕ. Β8 Υι]ρο: κλώμενα τὰ φυτὰ Α. ᾖ4οοῦ. 
6 8, Ἱ. 4δ. ὑποβαλών] ἐπιβαλών βοτὶροπάαπι ραίϊαῦ 

Βοπεπ]κε]ῖας οὗ ΠΙΟΣ, Ἱ. 60 ἐπιβλητέα. 

610. Ἱ. 60. κατά ροβί βλαστῶν Βομπαεϊάστας αᾶά1ᾶ1δ, 
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611. Ἱ. 09. κατὰ ταὐτά] κατά ἀε]. Βομπεϊάεταδα]. ᾖ7Τι. 
[ἤγουν χαυνότητα τῆς γῆς] οπι. Βα, πποίβ βθο]. Βοπεπκε]ίπβ, 

.18. Ἰ. 84. ὁρᾷς μὲν γὰρ δή Βαπρρίπς ἆπορ Ἡ. ΒΙΕΡΗΑΠΟ: 
ὁρᾶς μὲν γὰρ ἄν Ἠρτι. ο ἄν εἴ δή βαερίβαΊτηρ οοη/{αςῖς νὶᾷθ 
Ματπατα βομαπσ ἀἱββοτοπίετη ἴη Π]εϊπίεσ]ες Μιιβειπι ΧΧΣΥΙ 2. 

616. Ἱ. 110. περὶ αὐλητών ἂν δυναίµην Βοπεπκε]ῖας ἆπορ 
ΤΙπάοχβο: περὶ αὐλητῶών δἠ δυναίµην ἄν Ἠοϊπᾶοτβαβ, ᾳποᾶ 

ἄν ποἩ τερεβ{ο ἰποίατ Βααρρίαβ: μὴν δυναίµην ἂν πεῖσαί σε 

Ῥαοιπη]εϊπίας Ζ4Ἡ’ 1849, ρ. 1Τ2. 

618. Ἱ. 1989. αὑτήν οπῃ Χ, Βα ΒοἩ]; αὐτήν οοίζ. οοᾶ. 

619. Ἱ. 199. δεικνύουσα] δεικνύσα Ἠ!, 

ΟΠΑΡΤΕΕΒ ΣΣ 

60. Ἱ. 8. δή σοι] δή σοί γε ΑΟ3Σ., 
65. Ἱ. 18. ὁ σπορεύς] 518Ρ. Βομεπκε]ίας. 16. τὴν [γῆν] 

φέρουσαν ποτ]ραὶ 6 οοπ]. Ῥτο γα]ραΐο τὴν γῆν φέρουσαν. 

64. Ἱ. 19. ἀνήρ Ὀἱ Βα Βοβ]ς: ἀνήρ Η0σ]. 
ςδ. Ἱ. 27. οἱ δοκοῦντες] οἱ πο]. Ὠ]πᾶ, Κετεῖ. Βεποαπ]κο] τς, 

οπ] ροβῦ πράττουσι εχκοϊᾷ1βθο γιἀεπίασ Ὠαθο {ετο τῇ γὰρ ἐπι- 
µελείᾳ διαφέρουσι. 

69. 1.48. ἴωσίπου, πάνυ εοτῖραῖ ο οοηῖ.; Π0Ὀτί ἕωσιν, οὐ 

πάνυ: ἵωσι, πάνυ Βααρρίαβ ἄαορ Ἠ 56. 

610. Ἱ. 61. ὁ ἄνωθεν θεός Βοτπεπιαπηπ α Οοητ. τι Τ; 

ὁ ἄνω θεός Βαπρρῖας οστι ΗἨρτῖβ; ἄνωθεν ὁ θεός Βολπθϊᾶθτιαβ; 
θεὸς ἄνωθεν Ι8οοῦβῖαςδ αᾶᾶ. Απῖπι, ἵη ΑίἨοθη. Ρ. 949. 

6120. Ἱ. 68. ὁπόσα] ὁπόσης επι. Ἠβῦ, 689. καὶ 
ὑγροῖς τε] καὶ ἀε]οτῖ τα]έ ΒοηἩποίάοτο Ιαρεπίθ Ιαοοββῖαβ; αποῖβ 
βοο]αβοτατπί βαπρρίας εί Βοπεηκο]ῖας. 

δ 19. Ἱ. 06. ἀγνὼς εἴη] ἀγνοοίη ἱταβίτα ΟοῬεΐίαβ: γὶᾶς 
πο, εχες. 

δ14. Ἱ. 74. Ῥοβί τέχνας Ιαοππαπῃ βἱρη]βοανϊς Βολοεπ]κο]Ίαβ, 

οαἱ νἰάείας εχοἰᾷ18εθ {819 απἱᾶ (ὥσπερ τοῖς τὰς ἄλλας τέχνας) 
μὴ ἐπιτηδεύουσι. Τ6. νετρα γῆν δὲ- --ποιεῖ βεο]αᾶεραί 
'.. Ἠεϊπάοτβας, αἱ Ἱασαπατη ποίατιῦ Ῥοβύ ἐπίστανται ταῖαβ γετζα, 

ὅπως ἀποβήσεται γε] Εἰπηϊ]ῖα οχοϊᾶ]9ρο. Ττ. εὖ ποιεῖ ἵη 
ἀντευποιεῖ πππίαπᾶατα ορηφεῦ Οοδείτβ οο]], ν 5 19 Ἱ. 6θ. 
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61δ. Ἱ. Ττ. ἀλλ ἡ ἐν γεωργίᾳ ἀργία] ΤαοοἈαῖϊ οοπ]θοίτγαπι, 
ᾳπαπα ρτοραπέ Οοδείαβ, Κοτείίας, Μεμ]εγας, Βαπρρίπβ, Βοηεπ]κ- 

οἶῖας η ἑοχίαπα αἀπα]αὶ: Πτι ἡ ἐν γεωργίᾳ Ῥτβείει ἆπορβ απ 

οκ]! υεπί ἀλλ᾽ ἡ γεωργίᾳ αποᾶ τοοορίῇ Ρα, α]]αίῖς οχ Χεῃ. 8118 

θχεπιρ]1β τοὶ Ῥχο αἰπβάστα ἀθίοοία Ῥοβίΐίαθ: δύναμις ΑΗ. 1 ϐ, Ἱ, 

φυλακή 8, 1. 
616. Ἱ. 86. τοτρα καὶ µειόνων αἀᾶ. Ἠετί]εϊπῖας Οοπ1, τ 11, 

οοἳ]. Ο7τ., ντ 1, 4. : 

818, 1.07. ἐφ ᾧπερ] ἐφ) ὅπερ ἨβίβαλοπΚΙ,  βαδί- 
ζων, αἱ ἱπβορίαπα Ιπθογργθαπιεπίατα, εκχραηᾳῖζ ΟοΡρείας: Ῥπεοῇ- 

βεηβο]πεϊχῖας ορΡροβῖζο ἀναπαυόμενος ἴπείατ, 

650. Ἱ. 104. τὸ δὲ δὴ καλώς καὶ τὸ κακῶς ἐργάζεσθαι ἡ 
ἐπιμελεῖσθαι πωπίαίο ραπ]α]απα οχάϊπθ 1ρ5ο ἆθ πιθο ἄθαῖ: Ἠοτί 

τὸ δὲ δὴ καὶ τὸ καλώς ἐργάζεσθαι ἢ κακῶς ἐπιμελεῖσθαι: 

Βαπρρίας ΒοἨπεϊάρταπι βθοπίαβ καὶ τὸ ἀε]εί απίθ καλῶς. 

107. οἷον απἲθ ὅταν αἀαιαϊί ροξεῦ Ζουπίαπι Βοποπκε]Ιαδ. 109. 

οὕτως Ηὐτῖ: τοῦτο Βοποπκε]Ιπςβ αποίοτο Βομποϊάστο. 

621. Ἱ. 110. συντρίβοντα] ἐπιτρίβοντα ΟοῬείαβ, 
650. 1.117. συντεταµένως Ἠβί: συντεταγµένοις Η9τῖ, 

ἀνυτικωτάτην Οοῦείαβ. 

608. Ἱ. 1ὔ8. ὅποι Ῥοβῦ Ὠϊπάοτβαπι Βααρρίαδ: ὅπου | 

Βοποπκο]ῖαβ οππι Ηοτίᾳ, 
649. Ἱ. 107. οἰκοδομώσι οϊσ]αρηᾶρε ; οἰκοδομοῦσι Ἠ9τί. 

νοµίζειν βοο]αςῖῦ ἆπορ Ἐτοπιϊο Βααρρίπβ, 110. ἀφ' ὧν Ηρι; 
ὑφ᾽ τε] ἐφ᾽ ὧν Ηρτὶ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧχΙ 

68. Ἱ. 18. ἡμερινούς Ἠβί Βαπρρίας Βομοπκε]ίας: ἡμερη- 

σίους Οορεία5: ἡμερίους ΗΟχ]. 

ξ4, 1.94. οὐδ' ἐθέλοντας Ιπίογργοωπιεηίαπι ΟοΡοαΐας ϱἰαθαῖῦ 

6559 ρταεοθᾶσηΒΙπτη οὐκ ἀξιοῦντας. 

6δ. Ἱ.δΙ. ἔχουσιν: Γτπβίτ8 παρέχουσιν Οουείαβ. 84. 

πονεῖν ἀε]είῦ Οοὐοείτβ, 

Επ. 1.40. οὗτοι Ἠβὲ: οὕτω Ηρτ. 49. τῶν στρατιω- 
τών β15Ρ. Βομεπ]κο]]ο, 4Π. διὰ παντὸς κινδύνου ἀε]. Οοὐυείας. 

66. ἹΙ. 49. ταὐτά ΗΡὲ; ταῦτα ΗἨθτὶ. 60, εἰκότως] εἰ- 
κότως ὧν Οορείπβ. δρ, ἀνήρ ουτα Πρτϊς Βαπρρίας: ἀνήρ 
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-.Βομοπκε]ῖας Ῥοβέ Μεμίεταπα; ἂν εἴη ΟοὈείας, «ᾳααθ Ροΐαῖβεθ 
-.βοπΙὈὶ απῖς πορού ̓  (δαιρρίις). 

δ10. 1.66. κρατίστη οὔσα ἑκάστῳ βαβροοία μβπισΏ 1η 
{εχίαπῃ αἀπαὶαΙ6 Βαπρρίαβ: κρατιστοῦσαι Ὑἱοῦ. οὗ Ηδτί Ῥατϊβίπϊ οχ 

 ααἴραβ Α., αἀδ]ίο ἵπ πιαχρίπο ἁπὈιαδΙοπ1β εἴσπο, ππᾶθ κρατισ- 
. τεῦσαι Ἠεϊπάοτβαβ; ἑκάστῳ ἵη παρ) αὐτῷ παπίαγΙῦ «ΕΏΒοχ ϱᾱ. 

'. Βε]η. Τήρεἰοηβῖς: κράτος δοῦσα Βεατηίαβ. 
ξ14. ].Τθ. σαφῶς δὲ δίδοται ηαῦεί Βααρρίας Βἰερλαπί οὗ 

Τιοαπο]ανί οοπϊθοίπτατη, 1ᾷ6πι Αθτηϊ]ϊ Ῥοτί1 οπιοπᾶαἹοπεπα οθίθτῖβ 

Ῥταθβίατο βἰαἰαῖν τὸ γὰρ ἐθελοντών ἄρχειν σαφῶς οἱ 
θεοὶ τοῖς ἀληθῶς σωφρ. τετελεσμένοις, τὸ δὲ ἀκόντων 

κτλ.; τὸ ἐθελόντων ἄρχειν σοφώςφ. Ἠπείθονται δὲ κτλ. οοΠΙ. 
Ῥαειπα]εϊηίας 119 





ΙΝΡΕΣ ΟΡ ΜΑΤΤΕΗΒΡ 

Τ1ι6 τοΓεγοπεεν ατα ὂψ «Πιαρίεγ απᾶ Ἰ,ΐπε, εποερὲ ω]ιεγε ἴ]ιο 
δεεϊίοπι (8) {ε ετργεδεῖψ ἐπαίσαίεᾶ 

ΑΤΕρβίταοῦ 

Α 

Ῥ]πτα] τ 151, νι 206, ον 
κκ 50 

ποοπββΊἸνο οἳ τοβροοί ος 

3” 

ϱροϊ{1σαί]οη υ 00, 
νι 864, ν1 41, αν Τ0, ανττ 
100, κκ ὄ8, χχι 10 

οἳ οἳ{οοῦ ν 98, κατ 27, 
πνιι ττ 

οἳ ταίοτοποθ ἔας5 ᾖο) 
νι ατοιι]ατ 1πβπΙἼνο 
χ1ΙΙ 20 
βηζ1οἱραΐοσγ χιπ 19, 
ΧνΙ 50, χντιι 68, κις ο», 
πχ 46, Τ06 
οοσπα{ς αυτ 16 
οἱ Ῥτοποαη ΟΥ πεῃ- 
{εσ αἀ]οοίῖνο αἴίοτ 
ἀπίταηβΙγθς αν 141, 
πτῃ 6δ, χνι 27, χνιι 16 

οἳ ἔἶπιο ΓοΥ {ο ἀαΐϊνο 
Χν 6; τὴν πρώτην ΧΙ 
ὃ, τὴν ὥραν κκ 87 
αΏβο]ταίο οἳ ρατίοῖρ]οβ 
οἳ εἰμί απᾶ 1:56 οοπι- 
Ῥοππᾶς κκ 49 

1η ρτοᾶΙσαί]νο 8ΡΡο- 
Β19101 {0 {πο ΙπβηΙ{ίνθ 
121, χνι 18 
Ῥτεάἰσα{ῖνο αἲίοι ἡγοῦ- 
μαιϊ 62 

βαΏβίαη{Ινος π. 

3” 

ασιδ, -ετίβ, 

απαπ{1{α{1το, 58 Τηθ8- 
βατθ οἳ ιο ἆθρτορ οἳ' 
{χι αοῦ ΟΥ ὮΟςθΘΒΒ, οὐδέν 
τει στ, τ 11 

οἳ {πο ομ]θοῦ απᾶ Ῥρτθᾶῖ- 
σαΐο 1η αΡρ. πα 15 ναχ 
19 

η. Ξάχυρο», '! ο 
Ἡτπδ]ὶς οἳ ρταῖπ ος Ρρα]βο”, 
ἔστπα χντ 44 

94]αοίῖτο, π5ο οἳ {6 Ρτοᾶ]- 

32 

οανο η πηθιίεχ βἶη- 
δα]αχ, Ὢπεη {πο οα0- 
9ούβ, Ίη8β8ο0. ΟΥ 16Πῃ., 
6ΧΡΤΕΡΕ ἴ]θ Ρεπογα] Ἡο- 
Που 1 62, ντα 24, 125, 
χ4Ἡπ, κκ 47 
Ῥτο]ορίῖο, πβθο[σιποτ 
δεσποτικούς ---- διδάσκειν͵, 
ΧνΙ ΤΤ ἁδροὺς χοίρους 
«ἐκτρέφειν 
1η (ἄἀπεε]κ πΊετο αᾱ- 
γοτῦ ἵπ Ἐπρ]ςα αχνι 
82, χι 16 
{ο]]ονοᾶ ὮὉγ ἹπβπΙῆτο 
ἐπιστήμων γεωργεῖν ΧΙΧ 
114 

βά]εοίίνες επᾶῖπρ ἶπ -εκός- 
ἘηρΗβΏ -ἴυες 

ἀνδρικός κ ὃ 
ἀνυτικός κκ 117 
ἀρχικός ΧΙ 256 
βασιλικός χιπ 28 
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βαναυσικός τν 11. 19, νι 26 
βλακικός ντ 108 
γεωργικός ν 06 
δεσποτικός κ 06, χτι 28 
διακονικός ΥΠ 2256 
εἰρηνικός 1 126, νι 4 
ἐξεταστικός χι 109 
ἐπιμελητικός κι 107, πτῃ 197 
ἐπιτροπευτικός χι 14 
ἐρωτικῶς και το 
εὐνοϊκῶς τα 68 
ἐφορατικός χι 108 
θοινατικός 1χ 44 
ἰατρικός 1 4 
ἱππικός τι 69 
κινητικός κ Τ8 
μνημονικός ΙΧ 05 
μουσικός χι 100 
οἰκονομικός 1 16 
ὀψοποιικός τς 41 
προβατευτικόςν ὃ 
ταλασιουργικός 1κ 40 
τεκτονικός χτΙ ὃ 
χαλκευτικός1 4 

αἀγθτοβ {ογπιθᾶ οπι ρατ{ῖ- 
οἱρ]θΒ, αοὐϊνθ απᾶ ραβ- 
βἶνο ττ2, ντ 101, πτ114 
ποραταίοά {γοπι {μεῖτ αᾱ- 
δείῖγαβ Ἱποτθ ο[ὔθη {απ 
οὐπεινήβθ τι δῦ, στι ὃ 
(Μαᾶν. 218 Ὦ) 

ΑἈθσθαη 56. κκ 164 
ἀερομετρεῖν, ρατῦ οἳ {θ «Ἠαχρο 

ασαϊπςί Βοοταίθς κτ 16 
αΕΙττηα 101, {ΟΥΙΗΡ ο, 1η 16- 
ριγτ4Τ: 
γάρ αντι σ1, 60 
ἰσχυρότατά γετ 109 
καὶ µάλα γε νἩ 6δ 
καὶ σφόδρα γε 1Π 54 
μάλιστα ται 103 

πάνυ γε Χνι 68, αντι 119 
πάνυ μὲν οὖν χντι 62, 96 
τί γὰρ οὔκ; Χυπ 87 

αστίοπ]ζττς, Ο68ΠΟΠ6Θ οἳ ἅτι 
π, ἴπο πιοδύ ἀθλρσια] οἳ 
Ῥοββοββῖοης ν 61; παπ{οξ 1] 
τ8ἴἨο6Υ (παη γαπῦ οἳ 111, 6119 

1ΝΛΡΗΧ ΝΟΜΙΝΥΟΑΓ 11 ΛΕΙΕΟΙΓ 

ο81βο6 ΨἩγ 5ο πιαησ Ππᾶ 1έ 
ππρχοβίαβ]θ ας δ 2 ᾳ. Ῥεθ 
ππάᾶος  Παςραπᾶτγ ) 

β]καηπςαί, ἴπο πδο οἳ, οοή- 
ἀεπιπεᾶ ὮΥ 15οποπιασο]αβ {ο 
Ἠ18 ψ]ίο κ 4 

Απιεγίσαπι ζοιγπαί οί Ρ]Ἱοῖοσι 
αποὐεᾷ τπτ 06, ντ Τ4, χιπ 939, 
Ῥ. 29869 

ἀναβολή αντι 20 
απασοἰοιί]ιοπ 1 96, πι 00 
απαρῄµοτα 1 88, τα 16, ντ δ6, 

χ 15, χι στ, κκ 08 
θηίροθᾶᾷσπίύ, αἰταοίίοη οἑ, 

1Π{ο τοε]α/{]νο οἶααςο χ 0ὔ 
ἀντευποιεῖ, ἴπθ οοπ]. οί Οοδρεί 

αχ ΤΤ 
8οτ1βί, σποπι]ο 167, ν 98, 

χ ὅδ, χι 101. αχ 159 
» ΙΠπβΠΙῇνο, οᾳπἴνα]οπό 1π 

χηθαπῖης {ο {αίτο α1ἴοτ 
γοιρβ οἳ Ῥτοπηϊβίηςρ νι 
δ4 

» Ναι μοαῦ ρτεζοτϊζθ πηθαἸι- 
1ηπρ χτι 114 

» ἵο ἀθποίθ 8 οΠΒΙΟΠΙΒΥΥ 
αοοη 1 1067, ν 98, χτ 
101, κκ 159 

αροᾶοβίβ παπᾶπςσ ν 6 18, 
ἱππρ]εᾶ 1π πο οοπ{οχῦ 
χι 9ὔ 

». η ἴπο ΙπᾷΙσα[νθ, ]η/]ο 
ἴπο Ῥτοίαςῖς 18 1π ἴμο 
ορία νο τ 19, νιτ 98 

» 1π ϱεηθτα] βαρροβίΙοηβ 
ΧΣ 146 

᾽Αποξυσμενος, βἰαίαο οἳ ἴπα 
πι 109 

αρροίῖίο, τοβίταϊπί οἵνπξδθ 
ΑΡΡΟΒΙ{10η, Ῥατζ1ΐτο, οἳ 

εἰηπρα]αχ {ο ρί]ατα] ποᾶῃ 
168 
Ῥαχ{1 νο, Ιπβζοαᾶ οἳ σο- 
πΙᾖνο 1 126, τι 96, ντ 
154, χτι 48, χντι 156, 62, 
χις 191, κκ 28 

» ἴο οΏαταοίοτίζθ 8 π]ο]θ 
βοηΐθποο χι 16, χχι Τὸ 
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ππεπαᾶθ αὖ ΑίΠεη5 αι 9ὔ 
αγεα, ἅλως, “ἃ ἰλωτθβηίης- 

Ώοογ ᾿ αν] 44 
“ΑΠΙΑΕΌὉΒ, σεπογα] οἳ Οσταβ ἴπο 

γοπημοτ 1ν 199 
ἈτΠΩΥ, ἵπ οτάςτ απᾶ ἀϊδοτᾶοτ, 

οοπίτας{εᾶ ντι 5 41., αχιξδ 
-φ8 

ἈγέΙοἸο, Ἱτοσπ]ατΙγ ντι 
νμῖο 15 15 οκρτεβς5αά 
ος οπιϊ{εᾶ {π επΆτηοΓᾶ- 
Ποη 14, τς 42 

» οπιδέοᾷ σεποτα]]σ ντ] 
{πθ Ἠατηθς οἳ τἰτίιθβ 
τῖοςς βοῖεποςς ατί5 απἆ 
οοσπραΙοης τν 50 

.. οπιϊ{θᾷ πα 5αροτ]ανο 
απᾶ Ῥτεᾶϊεαίθ ποαη στ 
59, χνιτ πὸ, ας 111: 
ψη(Ἡ πόλις, ἄστυ, ἀγρός, 
ἀγορά, πεδίον, χῶρος απᾶ 
οἴπος Ίοσαὶ ἀθβίσπα- 
Ώοπς, πΊιεη {1ιοΥ ἀεποίθ 
ορροβίΠοπ Ῥείνιθεπ {πο 
Ῥατίς οἳ α ῥίνεηῃ απἆ 
Ῥτεδαρροδθᾶ Ῥτϊποῖρα] 
Ἰοσα]11ϐγ απᾶ πῆθη {πεγ 
816 ρονετπεᾶ Ὦγ Ῥτερο- 
αἰποπς χι 90 

».. Ῥτοβχοᾶ {ο απ ΙΠίθΥτο- 
Ραΐ1νο, {ο ἀαποίο ἐπαί 
{19 4Ώβγ6Υ 15 εχρεε[εᾶ 
1ο Ῥο α ἀεβηῖίο οὐ]εοῦ 

: πο, α {αποπτῖζο Ῥτο- 

κθ,χν]14 

... Ῥτεβχεᾶ [ο πιπιετα]ς ας 
89, 94 

».. 35 ἀεπιοπείτατθ Ῥτο- 
ποαιηπ 119 

».  Σηθτθ ἵπ Επο]ς] α Ῥος- 
βοβ5ίτο τοποιηἨ 1 119, 
ντ ὅδ, χυτ 108 

ΙΙ Ῥτοβοπύ ρατ[οῖρ]θ 
πν 29, χυπ 89, ας 10 

»».. ΝΗἩ ας, ρ. η θπα] 6οη5θ 
| 1ν 114, ντι 119, ντῃ 196 
ον Ῥαῦ νι α εοῦ οἳ ο0Ἡ- 

πεοίεᾶ ποτᾶς στ 16 
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ΑΥ{ἴ54Π5, 1πθαη-βρὶτοᾶ ντ 

ατίς, Ιπιροβεῖῦ]θ {ογ 9Π6 ΠΙ8Ώ 
{ο Κπον αἰ]τνδ1; πιευοῃα- 
ποσα], τ1ση{]γ ἀθερίςεᾶ, απᾶ 
πἩγ τν ξ2 

αβΡάδτΑ τι 108 
αββἰπιἰ]α{1οη οἳ ορίαῖνθἙ 

ι 66, 192, τι 24, χιτ 9, 
χτι 16 

8Υ Πηἀάθίοη χιπ 1, τη {1ο 
τοτΏ κινδυνεύειν πγι 68 

.. Σεπιαχκαῦ]ο χτ 148 
ΑΥΠΕΝΕ, {ο Ῥορυ]αθίοηπ οἳ, 

Ἠουν ἀϊνιάςθᾶ ἵπ οἰάεη περ 
τ 94; Ῥτίοες οἳ {π]πρβ αἲ τι 
91 

αἰίτα οἴίοηπ Ίη το]αβτο αᾱ- 
τοτύς οἳ ρ]αςς ντ θ 

» οἱ {9 ο.ξο οἱ {19 τε]α- 
{νο ρτοποπη ν1Ι 456, 1159 
οἳ ἴ]ο απξεοθᾶεπξ Ἰπίο 
{1ο οα5θ οἱ {1ο το]αίίνο 
πττ 956 

»  ἀοπΏίθε: ὧν σὺ δεσποινῶν 
καλεῖς 1 7 

» Ὢποχο {1ο ἀφπιοπςίταίίτο 
ϱα0ρ]θοῦ οὗτος 15 οπα61θᾶ 
τα 41 

» οἳ {ο εαρ]εοῦ οἳ {πο 
οὐ]εοί-βεπίεπορ α5 οἳ- 
1θοῦ Ιπίο ἴπο Ῥτϊποῖρα] 
βοηΐρπηοθ χτιτ12, χνι δ0, 
χντιτ 08, χις 9», αχ 46, 
τοῦ: . 

Ῥ 

Έλσον, 1ΟΒΡ, Ἠ]5 Ναἰιγαῖ Ηἰδ- 
ἴογή αποἰθᾷ χτςκ 69 

Ῥα1]1 {ὲᾳ, Ώνο απα]δίας πεθᾶρᾶ 
Ἰη ΟἩ. Χτ---ΟἩ. ΧΥ; ΤΙ8ΒΊΏΒΡΕ- 
1ηθηῦ ΟΓ ΤΠΘΏ ΏΘΟΘΒΒΑΣΥ ἴο τί 
6 8; Ἠου Ἰοατηθᾶ χτττ ὃ Π, 

βανα υσικαὶ τέχναι 1ν ἃ 2, ἵη- 
Πατίοας 6ο παπά απᾶ Ῥοᾶσ ντ 
6 ὅ: Ῥτουξ οξ {πῖρ ντ5 ϐ 2. 

η Αίλεηπςβ ϱοπΊπιετο απᾶ 
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ἰχαᾶθ 6ο οπχτίθᾶ ον Ὦτ 
ΒΙΤ8ΠΡΟΤΡ ΟΥ ὮΥ πγοα]ίἩγ Ῥεορ]θ 
{ἩτοιρἩ {λοαῖν ϱἸανορ. Τηογο 
νγα5 πο τοα] τηϊᾶἄ]ο οἶαςθβ. Τηο9 
Ἠτεί ἰποαρηί οἳ {ο ροοτοςδῦ 
Αἰπεπίαπ οἴδσθη Ίναβ ἴο Ῥθ 
1πθθ, 1.9. Ιᾷἱ6 απᾶ {ο ἐοτρ]θ 
Ἠϊτπηβα]Ε οη]γ πθ] Ῥπβίηςςς οἳ 
βία{θαπᾶ {οῦο βαργροτίαᾶ ὮΥ {πο 
ρίαΐθ. Μεο]λαπῖοα] ἰταᾶςθς 
απᾶ ἀπάπείτία] οοοπρα6ίοΏβ 
Ὢπθγθ Ἠε]ᾶ ἵπ οοηζαπιρὀ απᾶ 
16[{ ἵπ {1ο Ἠαπᾶς οἳ εἶατας ος 
ἀοπιϊοϊ]οᾶ βαίί]ετβ (µέτοικοι). 
Ῥθ6ο Ηετοᾶ. 1167. Τέ πας πού 
ἴλθ πηοτθ Παπά ἰγγοχ]ς 10β6]{ {λα 
Ῥτοισπί {Πῖβ βσπια Ἄαροπ 
{βᾶςς Ῥαῦ ο ποίῖοη οἳ ἴ]πο 
Ραγ ἴΠαγ ατο τοοοπιροηβεᾶ Ὦγ, 
χοπᾶοτίησ πο νψοτκπιθη {ἆ6- 
Ῥεπάᾶεπύ οἩη {πο Ῥαγεγ ος Οἵ- 
ἄετοατ, Αγὶςίοῦ. Ῥο]. τιτ2, 6. Τη 
ΙΠΘΏΥ βἰαίθβ απᾶ Βρατία 65Ρ6- 
οἵα]]γ ππαητα] 14Ώοαχθτβ 16γθ 
οχκο]αᾶρᾶ {γοτα οβῇᾳθΒ απᾶ ρο]]- 
σα] Ῥτϊνι]οσος; απᾶ α ο ῖσεπ 
οἳ ΤηοῬος τηιςύ Ἠανο σίνεη πρ 
Ἠαπάϊσοτα[ῦ αὖ Ἰοαβί {η Υθαβ 
{ο επαβ]θ ἨΙπῃ {ο {α]κ ρατῦ 1π 
{6 ρογετηπηθσηῦὀ. ἨΜεη πο 
Ῥαβ5οᾶ {]οαῖγ Ἠνθβ ποῦ ἵπ {πο 
οροῦ αἲγ Ῥαί αἰθήης αὔ]] ἵπ 
ο]ο5ο επορε οοπ]ᾶ τοῦ Ῥο τοε]ς- 
οπεᾶ 45 σοοᾷ πι6π απᾶ το, 
καλοκἀγαθοί.) 
Ῥεατ{γ (τὸ καλόν) απᾶ ϱᾳοοᾶπθςβ 

(τὸ ἀγαθόν) ποῦ 81978 οΟΠ]- 
Ἠϊπθά ντ 6 16; Ὀοατπίγ οί 
ν]τίπθ ντι 296 

Ῥοο, ἔλοα 4ποθΏ, απᾶ Ἠου ἀπίῖος, 
οοπηρατθᾷ {ο {ποβο οἳ α π]{θ 
τις 55 

ΈμΌντ, 0. σ. Ἠϊ8 Τεείίφες εἴο. 
αποίἰθᾷ χις 86 

ΒΟΕΟΚΗ, Α., Π18 Ῥιδ]ίο Εσοποπι! 
ο Αίπεπς αποὐεᾶ τι 20, 41 

ῬταςΏπγ]οσγ οἳ οοπιρΒτΙΒΟΠ 
τα 11 ς 

1ΡΗΕΧ ΝΟΙΙΝΟΙΗ ππ ΠπΤΙΡΙΓ 

ΒΗΑΡΙ ΕΣ, ἩΒ., Ἠϊ6 ἰταπδ]αίίο 
οἳ ιο ΟεσοποπιίσµΒ, ποίθ 
{τοπα ᾳποϊθᾶ κικ 69, ας 61: 
ολαταοίεχ ο Ἠἱβγετβίοη ΑΡΡ. 
ου. ρ. 290 

ΏΒΑΝΡΗΕ απᾶᾷ σοΣσ, {παῖν Τίς- 
Μίοπαγγ οἱ Φοίεπσε ᾳποῦεᾶ 
χιχ τὸ 

Ῥαᾶφ οἳ γῖηο-ρ]απίς κιτς 8 10 
Ῥα1]άετβι 29, κχκ29 “Ἡ 

ο 

ΟαΡραο1ἴγ, 1πθ, {ο Ἱπαρῖτο 
οοπταρο απᾶ α ερῖτϊ οἳ οῦθ- 
ἀἱεηποθ 1π Ἠϊ5 τηθη 15 ΠΙΟΤΥΘ 
Ἱπαροσίαπί ἔΠαπ Ῥογβοπα] αᾱ- 
παπίαρες απᾶ ἀῑςεμπσιϊελοᾶ 
οχοε]Ίεπορ ἵπ πϊΠίατγ 6ΧΕΓΥ- 
οἶθες {ο απ οβῖσεγ κατ 8 ϐ Ε, 

ΟΒΥΘΙΙΙΠΘΒΑΒ, ΠΘΟΘΕΞΑΤΥ ἴο 8 
βἰοπψατᾶ κτι δ 9; Ὑο 8Τθ σ8- 
Ῥαῦ]θ οἳ Ῥεῖηρ {αασΏί 16 απᾶ 
ΨΠΟ ποῦ καπ δ 11 ἐ: Ἠου 
{ο ἴθαοὮ 16 πτι 8 16: ἱπιροτί- 
8ης οἳ 15 {ο αστιοπ]ατίβίΒ 
85 {ο ροποτα]ς κσ δ 4 8, 

οµτροηίθτβσιτξὃ 
9886, «Ώαηρο οἳ, 1Π Β8ΥΠΘ Ρ6Π- 

ίθησθ π 106 
σλτο, Ἠ]8 ἄε αρτἰσιέιγα αποϊθᾶ 

ΧνΙΠ 96 
οπαΕἔακυπτξςθ 
οἩΏαπαροχ, {πο πιαἰτίπιοηῖα] 

τκ 16 
ομ1]1ᾶτοπ, α εαρροτέ {ο ἐλοαῖτ 

Ῥατοηίς ἵπ οἷά ασο ντι 5 12 
οποτοερία τ 89, χνιτ 12, 28 

στ --- 

νυν Ὕνο- 

οΏ ος, ἴπ οτᾶοτ απᾶ ἀἱβοτᾶςτ, - 
οοπ/χββ{θά υτττςξ 8, 5 290 

6ΙΟΕΑΟ, Ῥαββασος ἔτοπα 8 - 
{χαηρβ]αθίοη οἳ ἴπθ Ο6εοπο- 
πιίσι αποῦεᾶ οπΙεβγ ας 
Εἴνεη Ὦγ Οο]πππε]]α τν δ 20 
--θ 2ὔ,νιξδ12,νπΦδ9, 518 
---δ 268, ντι ὃ 96 ρᾳ., ιά ϐ 2 

--θ 4, 8 10, 8 16, κ 8 ὃ, 86 
--δ10, 511,8 14, κ δ 10, 



1ΥΛΡΕΧ ΛΟΙΠΟΙ 1 ΠΡΙ ΛΙΓ 

χαδ4, 510-814, αντ 8 14, 
χνΙιδ 2, 8 14, χις δ ὃ, 8 12 
βα., 6 16---δ 19 

6ΟΒΕΤ, 6, ᾱ., ἨΙ8Β «ΡΤΥΟΒΟΡΟ- 
αγαρ]νία Χεπορ]ιοπίεα αποθεᾶ 
1 9,1τ 108, τι 87, χιν 14: 
Ἠ]β ογαϊίο ἄε ατίε ἴπίεγρτθ- 
ἰαπᾶί αποϊεᾶ και 29 

οο1{5, ἑαἰπῖης οἳ χττ 7 
ΟΟΙΟΜΕΙΣΙΑ, 1,, 60ΝΙ08 ΜΟΡΤΠ- 

ΑΠΤΑ, αποἰθᾷ ατιπ 28, 40, κικ 
55, 68, αχ 87 

οοπηπιβ πᾷ, ἴῃο απα{γ οἳ αρί- 
ΊΘΡΒ 1ος, 15 π8ί πΥπῖο]ι ταοβῦ 
ἀἱβοτιπηϊπα{θς 9116 ΠΙΒΠ {ΓΟΤΗ 
ΑΠΟΙΊΘΥ 1Ώ 6Υ6ΥΥ ϱβοτῇ οἳ 80- 
νιῖγ κχτς 28, 

οοπιρατα{1νο, πδο ο αν ΤΤ 
6ΟΙΠΡΕΤΙΡΟΥ, ῬτασἩγ]οςΥ οἳ 

τα 171 
σο πάθη 50 ἆ οχΡΙΘΒΒΙΟΗ, ἔνθα ὁ 

σύλλογος καλεῖται 1ν 1; οὐ σὺ 
αἰτία ἀλλ᾽ ἐγὼ (αἴτιος ὃς) οὐ 
τάξας σοι παρέδωκα ΥΠ 14 

οοπά 1{1οπα] βοηίθησθ, Ῥτοία- 
οἱ οἳ, Ιπιρ]θᾷ Ῥαῦ ποῦ εςκ- 
Ῥτθββθᾶ τ 7; ἄοαῬιο οοπά]- 
Ποπα] οἸααβο τ 12 

6ΟΠΠΊΘΤΟΣΒ, Ὀοποβ{ πρ {οβθ 
{Ί6Υ οοπαποτ τδ 28 

οοηβίταςο{Ιοη8, Ἰπέθτη ἴχ- 
{πτο οἳ ἀῑβετεπί ντ, 49: 
βὈὈτον]αζθᾶ ντῃ 14 

6ο - οτάΙπβίϊῖοη οἳἑ 60Ἠ- 
{ταβίεᾶ «81565, Ὑηθτθ 
νο αποπ]ά εαροτάϊπαίο οηθ 
{ο ἴμθ οἴποχ π 68, ντι 108, 
χιχ 4, κχ 60 

οοτη-πθτολαηίςσκςξ27Ε, 
οοβπιθθῖορςχ 5218, 
οοιτί{θβΥγ οἳ αρτιοπ]ίατο αν 

9 
"ΙΟΟΧΡΒΝΥ8ΙΠΒ αηπᾶ οοχβπαῖηΒ 

Χχι 5 ὃ 
οτα[ίδπιθη ἆἹθερ βοοτεῦ {πο 

η]σθεῦ Ῥτοσθββθβ απά {θο]ι- 
πῖσα]. ἀοεἰαΙ]ς οἳ ἐπαίτ οτα{ὔ 
αν δ11 

915 

018818: ἀνήρ ΤΟΥ ὁ ἀνήρ αχ 19, 
ΧχΙ 62 

”. μεντᾶν 10Υ μέντοι ἄν 97, 
χι 18 

». κἂν {0Υ καὶ ἐάνι 49, χι 90. 
»». κἂν Τοχ καὶ ἂν χι 28, 

ΧνΙτι 09 
”. τάγαθὰ {οττὰ ἀγαθάτιι 90 
». κἀγαθὰ Τοχ καὶ ἀγαθά 11 

92, ας 72 
” Τἆλλα {οι, 885 οἴ]παιβ 

ψτῖ{ο 16 τἆλλα) Του τὰ 
ἄλλα χπ 119 

” Ταὐτὰ {0χ τὰ αὗτά ν Τ1, 
νι δρ, χνι 2 

Οππασα, Ῥα[ί]ο οἳ τν 118 
σπΗΌΒ {πο τοιηρεγ οχκοο]]οᾶ 

1η αρτιοπ]ίατο απᾶ ναν 1ν 
δ4: αεοοαπῦ οἳ ἴπθ αΥγβίεπι 
Ὦγ νο Ἠϊ5 ατγαηροπιθΏη{ϐ8 
οοπᾶπαοςᾶ {ο {πο Ἠϊσ]εεί οτ]- 
ναδίοη οἳ {πο εοῖ] τς 8 Η.; 
1Πακίταϊθᾶ ἵπ Ἠ18 οἸατασῦοτ 
ἴπθ ἴππο ν]τίαπο οἳ Αα 6ΟΠ]-. 
ΤΙΑΠᾷΕΣ, {πο {οβῦ οἱ ννΠΙο] 15 
{λα Ἠΐς ϱαΏοτάἴπαίθβ Γο]1ουΥ 
Ἠΐτα νη]]ησ]γ απᾷ βἰαπᾶ Ὦγ 
Ἠ]πα {ο πο ἀθαίαμ 1ν 16--- 
19: ἀθεετνθᾶ]γ ἨαρρΥ τν 8 
24: Ἠϊ5β αχ ντ] Ἠ1β Ῥτοί]αυ 
ιν δ 18: Ἠ]β ἀθαίμ τν δ 19: 
Ἠΐ8 οοηγθιβαΙοη ση ΤΙΥ- 
βαηΏ ἆθΥ, αηᾶ αοοοιπῖ οἳ ἴῃθ 
Ῥτίποθ)β Ῥεχδοπα] Ιαῦοατ 1πι 
Ἠ]8 ρατᾶση τν ὃ 20---8 26 

Ῥ 
Φατϊυιιθ εἰ]ιίοιδ τν 164, αι 96, 

χα 67, χτ 189, χντ 
44, ϐ1 

ΟΙ νοιρς οἳ ἐχτγῖηςσ 
{ο 686οαρο απ 97. [08, 
Μο, 1 10, 1 ἄν τἰς σοι 
τῶν οἰκετῶν ἀποδρᾷ, ΟΥ}. 
1 4, 195 ἣν αὐτόματός σοι 
πάλιν ἔλθῃ, ἩἨσ]]. νι ὅ, 
25 φυγόντων αὐτοῖς καὶ 
τών ἱππέων.] 
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ἄαΐϊνο οἳ ος πβ6 χτ 96 
” Οἳ ἄερτοο οἳ 1[ίοι- 

οησο κκ 09ὔ 
» Οἱ αοοοπιραπ]πιοηῦ ν 

485 
» Οἱ πθαΏβ ΧΙ 08, χντπτ 

25 
”. οἱ τοβροοῦ τπ 680, χτι 

40 
» οἳ ϱεποτα] τοίετθηοοϱ 

ΧΙΠ 456 
» 10 αἆποτιῖηπα] σοη]- 

{1ψ9 ο[ροββθββῖοπ ντῇὸ, 
τα 20, χντι 60, κτς 124 

» Δξίογ αἀ]οοῦίγο Οἱ 581η6- 
ὮΘΒΒ, ὁ αὐτὸς 1 91, Χνι 
97, αντ ὃ, κικ θὸ, Τ4, 
κχι 49 
α[ιογαᾶ]θοβνοςξοξ Ρτο 1 ὔ 
1 46 

». αίοοοπιροαπᾶνοτΏς 
να 62, κ τά, κτι 69, 
χνιι 91, κχι 46 

ΡΑΥΣ, 2Η, Ἠϊ5 Τοπίαπ Ιεαπᾶς 
αποἰθᾷ αυτ 256 

4ο οα1ῦ, ἴπο ναπ]ΐγ οἵχξθ8 
4611 Ῥοταίῖνο ια Ὀ]αποῦῖνο τν 

2Τ 
ἀεπιοηπρβίγα{ῖτο Ρτοποπη 

το[θγτῖηπσ Ὀασ]ς νΙἩ θπηρ]ιᾶ- 
βἱ5 {ο {πο οπ{οᾷ απίθ- 
οεᾷοηί 1τ 116, ντι 95, χτ 11. 
Β66 Α. . οὗτος 

ἄεπιοπβίτα ἔ1νο αηπᾶ ῬθΡο- 
αἰθίοη οπηΙ{{θᾷ Ῥοεΐοτο 8 τε]ᾶ- 
ὤνο οἶατςδο τα 41 

ΡΙΟΚΒΟΝ, ΒΕΥ. ΑΡΑΝ, Ἠ15 {7ιβ- 
ὑαπάνη οἱ ἴιαε απιεἰεπίδ 
αποίθεά χνπ δ8, Τὅ 

ἄϊπιΙηππα{1νοθβ, οοποπηρί{τ- 
οπβ κππ 99 

ἀϊξοτᾶςτ]γ πα η νψΠηῖοἩ 
ΒοἵΠθ Ίθερ {]ιαῖγ ῬοββθββίοΏϐ 
ποηᾶθτβ παπι ΤῬτασίΙσα]]γ 
πβε]θββ τι ξ 2 

ἀῑνίπο αρροΙπ{πιθπ{β οΟΠ- 
οετηῖπρ πιαγτῖασθ βαποθίοπθᾶ 
Ῥγ Ἠαπιαη Ίαη στ 5 90 

1ΝΡΙΗΧ ΛΟΜΙΝΥσΗ ΕΤ ΠΙΕΙΕΟΛΓ 

ΡΟΡΥΕΙΗ:, Ἠϊβ Οἰαρείσαὶ Τοιι 
αποίεᾶ χνττ 26 

4ο9µβ, ἰπείτπβοίοππη νθθς 
ἐαῖχ {ταἰπῖηρ χιπ 6 8 

ι 
| 

ἀοπιθβίτοτηα πα ρθπιθη{, ἆθ- 
ΗπΙΠοη οἵτςξ9 

Τπασο, Ιά1Υ8 οἳ χιν 14 
ἀτοηθβσανιπδ 14 
ἁταπη]κατὰβ οαηποῦ Ῥο {ααρΏί 

οατεία]πθββ χι 5 91 

Ἐ 
Ῥατί], νατῖοας Κπᾶς οἳ χτι, 

ΧνΙ 586, κιςξθ 
οοοποιη1βῦ, ἀπίάθβ οἳ ἴπο τ 

65-.8,8 15 
ΘΟΟΠΟΠΙΥ, 8 βΟΙΘΠΟΘΙΡ 1; πΊαΥ 

Ῥο Ἰεατπεά 1τξ 19, 5 11---18 
ο111ρ815 οἳ Ῥρατίς οἳ εἰμί: 

οἱ ἐστὶ πγΙ]ι ἀγαθόν ντπ 116, 
ἀνάγκη 1γ 106, χτς28, αἴσχιον - 
στ 106, χυ τή, αἰσχρόν Χν Τδ, 
ἀτερπές ντ 21, βλάβη κ 104, 
δῆλον Σχττ 26, εἰκός Χντ 2, 

εὐμάρεια Υ 44 
εὔδηλον Χνι Τ9 
ἧδιον ν 456 
ἱκανωτάτη Υ 94 
κάλλιον ντ 164 
κάλλιστον ΥΙ 69 
κίνδυνος κις ϐ9 
κράτιστος χνῃ 24 
κρεῖττον Χχ 46 
μέγας κχι 51 
οἷόν τε 1ν 4, ΧΙΙ 04 
ὄνησις ια 104 
οὐδεὶς ὅστις χνι ϐ9 
οὐδὲν ὄφελος τν 114 
ῥάδιον τν Ὁ, στ 111, χιτ το - 
φανερόν κχ 82 
χαλεπόν νπῃ 1896, χιτ 108, 

ΧνΙΙ Τὅ, κχ 4ὃ 
χάρις ντα 106 

οἱ ἂν εἴη τα 108, τν 114 
οἱ εἶναιτ ὃ, νι 9ὔ: 8ἴ6Υ δοκώ 

χΧδο 
οἳ ἦν αξίαι ἂν (ϐ) τε 111 
οἱ ὄν χι 28 
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οἳ ὄντες χνι 25 
οἳ οὖσαν τα 100, τν 868 πηί] 

᾿παρέχεσθαι 
οἳ ὢν ψὶῖᾗ τυγχάω τα 21: 

νη(Ὦ φαίνομαι Χ 24 

” Οἱ οἶκος και τ9 
» οἳ απἰεοεᾶςηπί 60Ι6- 

1α11νο ΡΤΟΠουἩ χς ὄθ, 
97, 166, κσι ΤΤ 

” οἳ οοττο]α{ῖνο αη{θ- 
οθοᾶσπί αἀνετο χττττ Τ0 

Οἱ τετρ οἳ ἀοϊΐπρ να 
οὐδὲν ἄλλο ἤ κτι 84 

» ἈἨθτθ 8 τετρ 15 {ο Το 
εαρρ]θᾶ ἵπ οπθ οἼθταςβθ 
ἔτοπι αποίΠετ, 5 δεῖ 
{ΓΟΤΩ οἷόν τε νι 256, ἰών 
ἔτοπη ἀποδραμών χι 109 

ΘΏΘΠΙΙ68 ΤΗΥ Ὀθ α ρατέ οἳ 
οαχ Ῥτοροτίγ τ 107: πιαγ 
Ῥεπεβί {ποβο {παγ οοπ( "ΕΣ 1 
6289 

ορεχοσο{ῖο οἶαπςο α1ἴεγ Ῥτο- 
ποτη ντπ 10, κιν 41, κχι 10, 
τδ 

Ἐτπχίπο 56. χς 154 
εὐαπκατε, ’ {ο οιβί οτ{ ἐπ οἶνα 

οἳ σταῖπ ἔτοπα {πθ απ”, «ο 
πΙηπονυ  (Γαγτο) αυττ 28 

οχατιρ]θ, 1πβαθποθ οἳ Τη88- 
τετρ χαξ 18 Η, 

οχοτοίβθ τοοοπιπιαπᾶεᾶ Ὦγ 
1βοΏοπιασΏας {ο Ἠί5 νο κ 
δ11: παν κτδ 15 8. 

οχκροτίθηςθ, τα]απθ οἔτξ 19 
67ο, ἴπθ πιαρίοτς κι 119 

Ἐ' 

Ἐαϊ]ατο απᾶ ΕΠΟΟΘΒΒ, 643565 οἳ 
ας 11-18: κχδ1 8, 

{11ου στοαπᾶ χντβ 10 3, 
{ατπηῖης, ἀείαϊ]β οἵ χτι---κκ 
ξατπΤΙΡΒ, ἀἱῄεταπορῬ 1Π πθ ΤΙ8Ι- 

ο αρεπιεπί οἱ ιτ ξ ὅ; τατιοᾶ 
βποϱε8 ον αἀ]οίπίηρ τα 

8-1 
Γεαβ{]πρ ο {1ο ἔτῖρεβ ατ 87 

91Τ 

{ἱρ-ἰτόςς, Ρ]απίῖπρ οἳ κιτς Τ6 
ΕΠΒΏΘΥΠΙΘΠ, ΟΛΞΘΙΥΘΤΕ οἳ {θ 

νατῖοίθς οἳ ϱοἱ] αντ ᾷ Τ 
ΕΙΤΖΗΕΒΡΒΕΗΤ, ΙΒ ΑΝΤΗΟΝΣ, 

ἴλο {αΐμετ οἳ Ἐπρ]ϊςὮ Ἠπδ- 
Ῥαπάςυ {Α.9. 1652), αποὐεᾷ 
χνπι 12 

{1οοΥ {ος {μτοεμίησαυπιξδθ 
{οτπαβ οἳ βαΏβίαπίνες επᾶῖησ 

1η -τήρ ππ-ΑἰΙο Ῥαῦ {το- 
αποπί 1η Χεπορμον απ στ 

[Μα]{α δαπῦ αρπᾶ Χαεπορποῃ- 
έαπι ποπιίπα ΤΠ -τήρ, ααίοις 
ἀἰα]οσοίαδ 1οηί]σα οἱ νείιι5 Αῑίοα 
Ῥ]ατιπαϊς αθεραπίαν,.  Ῥοείεα 
πραὰ 89105 Ίοπες γεῦοηΐα, βαΠἴ, 
αααπα ἵπ Αἰῑῑοα, ΠΟΙΩΙΠΑ, {π -τήρ 
{πιΦ{ΥΕΠ{ΟΥΗΠΙ ΞαΏἳ, ΠΟἨ ϱ6Υ- 
δοΜαγἸώΛ. Αὐλητής ΑΜῑουπα 6μἱ, 
αὐλητήρ Τοπῖσαπα. Τη Ἱερίοας 
Βο]οπίθ κλητῆρες ποπιήπαρδηδας, 
5εά τθᾖῖσ 1, οπηηίΒ, ῦ κρατήρ, 
ζωστήρ, κλυστήρ, σφιγκτήρ, ἀρν- 
στήρ, ἀντλητήρ, τηυ]ίαααο Ἠΐ8 
Αἰπηϊ[ία ποπηῖηα από {πβέτι- 
ΙΠΘΏΦΟΣΊΠΙ. Χδπορποτ αΠπίΘΥ 
1οηίΐσαπι οοηβιθίιίπΘπ ϱ0Π86- 
ους οὗ α]ία αἲ οί οὐ ἵπ Ογτο- 
Ῥαεάΐα Ἠδεςρ Ροβδιΐο: ἀποδεκτήρ, 
Ὑνωστήρ, δοτήρ, ἐπιτακτήρ, θερα- 
πευτήρ, ὁπτήρ θἱφραστήρ. Οοῦες 
2{πΕΠΙΟΣΗΛΕ Ν. Β. τί 919---220,] 

{τιοπᾶςβ, ϱ Κπᾶᾷ οἳ Ῥτοροτίγ 
1614 

ἔτα1ί, ἄτοθε]ς πγοτᾶ {οχ κτς 128 
{ἑπίἾατθ, πι]άᾶ]ο αξ Ῥ88- 

ϱἴτο, ὠφελήσομαι Ἱ 
6Τ; φυλάξομαι ΙΤΤ8; 
οἴσομαι ΧνΙΙΙ 44 

» Ῥατβοῖριο ση ατὀ. 1π 
Άπα] βεηβο τν 114, νι 
119, ντ 196 

α 
(α116γ, τα]αο οἳ ογᾶςτ 1η 8 γη 

ξ8: {αποβοηπ οἳ ἴ]θ κελευ- 
στής ἵη 8 χχι δ 8 

ἄαπιτα, 8η Ιητοτίοᾶ κτς ὅδ 
6εηοτα]5, ἐεῖτ ποτ ρτογοᾶ 

Ὦγ πο {αι λ{α]ποθςα απᾶ οἩΏθ- 
ἄϊεπορ οἳ {δίγτπθη τν 19: 
ηθθᾷ οατοία]ηπεςς χς ξ 6 3, 
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απᾶ {αοί {π πιαηπαροπιθπί οἳ 
1ΠΘΩ και 4 8, 

σεπ1{]νο οἳ α ποιπ αἲ Ὦο- 
είπηῖηρ οἳ οοπβίτιο- 
{ο πυηζποαῦ σταπιτηα{]- 
οδ] ἀεροπάθηςσο τα 89, 
χι 69 (2) 
Ῥατς1{Ἴνο τςτὸὃ,στι 689, 
Χνι 86, χτχ 46, κσι 64, 
06: α[ίεγτο]αί{1νο Ρτο- 
ηοΆΏ νι δ9, χν 12. [0ἱ. 
Τππο.1 84,1 ὃ µέμφονται 
ἡμῶν (νη]οη Τά ἀε]]- 
Βοοῦυ {αΚκο ΥΤΟΠΡΙΥ), 
Ῥ]αῦ. ἆο Ἰορςδ. τα ο. ϐ 
Ῥ. 686 Αα τί µεμφόμενος 
αὐτῶν λέγεις ] 
ῬτϊγαἴΊνο στι 0ὅ 
βονοτπθᾶ ὮΥ απ αἆ ]6ο- 
{1νο {η {μα σοηᾶετ οἳ 
το σοπ11νο Ιηβίοαᾶ οἳ 
ἴο ποπίετ βἵπρα]ατ οἳ 
η αἀ]οσίνο ἀοποίίησ 
τηπσπ]ὐαᾶρ 1ν 64, κιν 
18 

αἰίθς αζ]. τα 96, τ 67, 
ντ 196, κ δ, χιπ 60 
αἲίοτ ἀαπιοηπβίταίϊτο 
Ῥτοποση χνι 11 
αἱίοτ νετο οἳ «ἰαίάπασ 
ΑΝΑΥ᾽ κυπ 108 

ψη{ῃ εἶναι, γίγνεσθαι 
ἐίο Ῥθ οπο οἱ 8 6888) 
τα 64, κικ 1 

οἳ ρτ1ο06 κς 125 
οἳ ἴπο απαλ1ζν 1 106 
οί Ρρ6τβοπα] Ῥτοποιη αβοᾶ 
νηὮ {16 ἔοτορ οἳ. ἃ ἆα- 
ἐἶυιις οἰ]ίσιιδ τι 96 
ᾷοαῦ]ο οἵ 66Π. 88 80- 
1πΐζθ τν 16: πηθτθ ἴῶθ 
εαρ]θοῦ οἵἳ ο ρατίῖ- 
αἴρίο βίαπᾶβ Ἱπ ΒΟΠΊΘ 
οὔλαχ οᾳ5ο 0ο ν/πίοἩ ἴμο 
Ῥαγβοῖρ]θ παὶρΏύ αὐίαομ 
1ῇβα]ξ, 1π οτᾷοχ {ο ᾳἶνο 
ΙΊΟΥΘ ΡΤΟΠΙΙΠΘΏΟ6 {ο {ο 
ῬαχΜοΙρία]. βεηύεποῬ 88 

8 αρθοῖα] οἰτοπηβίαηοθ 
π 102, 107, νατθ , 

”. ἀὐβο]αίο ναι ϱαῬ]θοῦ 
ππᾶρτρίοοᾷ (σκαπτόντων 
ένπεη παθη αἷἰρ᾽)κςκ 107. 
[ΟΜ. ΒορΗ. Οεᾶ. Τ, 629. 
νησι Ἐτοῦ, δερρ’Β ποῖο.] 

εοροπίσα, ἴα, αποἰθοᾷ αντι 
91, κικ 62, τΤ, 86. [πατε 
15 απ εἰαδοταίο ἰχοαίῖςο Ὦγ 
11 ε]τη 4 απιο]] οἩ ἴθ 
εοροπίσα, 195 8οπχοθΒ, α1ι- 
ἴπου απᾶ πιο ἵπ {1ο Ἠχβδῦ 
πππηρθς οἳ ἴπο ΕΒεγϊπον 
δέιαίεπ, ραὈἡβ]θᾶ Ὀγ Μοβρτς 

4 

4 
Β,. Οαἱγατγαπά 0ο. οί Βαν]. ] 

αΠΙΡΕΕΡΘΙΙΒΗΥΕ, 2ΡΗΟΕ. ΄ Β. ᾱ. 
χΤΠ 92 | 

βϱποπιῖο Ῥγοβεηύ χτι 7 ᾿ 
δοᾶ, ἴ]ιθ απβθθῃ, πο βοπᾶς - 

ταῖη κκ 61; ἴμο ἴατοιχ οἳ - 
ἴῃο σοᾷβ 8 ἨθοθββατΥ {οΥ 
ΕΠςΦΘΒΒ 1π {ο οπ] να οι οἳ 
{ιο ρτοαπᾶ ας 16 18 1Π νγαχ- 
Ἰ]κο οη{ετρτίβες Υ 8 19---5 20 

δ6οοάᾶπθββ απἀ Ῥοααῦγ πού 
αἶπαγβ οοπιβῖπεά νι 8 15 ῇ. 

δοοἆβ ατθ οπΙΥ υθα]ίῃ (χρή- 
µατα) ἵο Ἠϊπι Πο Ἰ«ΠΟΝΒ 
Ἠου {ο προ {παπα τ8δ 10 

δοοᾶνγ111 {οπψατάςβ Ἠ1β πιαβίου 
ἀπᾷΙβροπβαῦΙθ {η α. βὔοπανά 
χτι 6 ὅ; Ἠού ο ἴθαο]ι 16 κτι 
ξ6 3, 

ϱουοσηπιθη{, ατό οἳ βοἶθηοθ 
οὔ κι 29 

ΕΙ8ΊΚΣΥ, τα]αθ οἳ οτᾶςεχ ἵη α 
νιπδ9 

βτοιπᾶ, Ἠου {ο βπᾶ {19 η8- 
ίατο οἳ χντ δ 1 Η, 

σγπιπαβίατοΏία, 1 99 

οι. - 

Ἠ 

Ἠαᾶςς, Ταπία]ας ἵπ σι τ9 | 

ἡ 

ο ο μῶῑθι ο μυ 

λαπᾶ-βοπίπρ χντι 44 
ἨΤΙΠΟΏΥ, Ῥασί οἳ πο ἀτοεῖς 

{άρα] ντα 8 19 
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Ἱατρ-ρ]αγίπα, ἰἐταίπῖηςσ ο 
ιο Παπά ἵπ χνιτδτ 

ἨλΗΤΕ, ἘΕΥ. Ψ., Ἠἱ5 Ε98α/5 ο 
Ἠιωεύαπᾶνη αποἰεᾷ αντ 47, 
πδ 

ἩεπῦαποτοΙ 
ἨἩοπηοϱβίγ, ηθοθβεατγ {ο 5ἴθπ- 
Τά χιν δ 2; Ἠου {απσί τὸ. 

654. 
191468, ἴἹιθ Ώχορος ασο ἴοτ 

Ῥαγίης τα δ 10: ἐπαῖν πβο 
{ο 1ηςἨ ν 8 6; ἰμεῖν ἰβϊηῖησ 
χιπ δ Τ; Ἠοσςο οἱ ΝΙ]αβ8 χι 
ξ4: οἳ ἴμο Κῑπρ οἳ Ῥετεία 
ΧΙ δ 90; Ἠοχβθ 6χεχοῖβθ ΧΙ 
δ17 

Ἡοπβεκεθρος οἳ Ι8οΠοπιᾶ- 
ομπβικδ 11 

Ἡοτβας, Ὀπϊ]άϊπσ οἳ πβο]εςς 
αὖ ρτεαῦ οοδύ τα 6 1; ἆἄε- 
βἰσποᾶ αἀαρίαβοη οἳ ἴ]ο 
τατίῖοις αρατίτηεπ{βοξ 150]ο- 
πηασμ ας’ Ἠοιςθ {ο 1ο (μΐησς 
{αγ νπετθ {ο Ὦοθ οοοαρἱεᾶ Ὦ7 
ας δ 9, 

Ἠααδαπά, Ῥτονίᾶς {Ἡθ ΤΏο- 
Ώ6Υ Ἱῃπ ὃ 156: 5αρρ]ας {πο 
Ἰοτβε]ιο]ά ντι 5 99: Πῖ5 ἅπ- 
δρ να δ 19 Β,; οασΏῦ {ο 
{θαο] Ἠ]5 νη{ο Ὠεχ ἀπίίες τιτ 
δ 11 (5.5.0. τη8 η) 

Ἠπβύαπάτγ, Ῥχαῖςο οἳ Υ 51 
--δ 1; ο Ῥεβῦ οοεπρᾶ- 
οι απᾶ ατί νι 58; τια]θβ 
οἳ, ἅταπω ἔτοπα οὔρθσνα- 
οι αηᾶ οχροτίεηοθ χνιπ 
ὅ: Θ88Υ ο Ίθατη νι 41, αυ 
5 10, πις 6 17, πστ 4; 8η 
επ]ογαβ]ο οοσπραίοηπ νδ 1 
Β.; Ἱπρτονῖης {ο ἴῃο οἩα- 
ταοίοτ χν δ 139: {πο πιοῖῃος 
απᾶ ππχβο οἳ αἲ] οἴπει ατί5 
ν 5 17, νι 8 9 Ε; Ῥτοάαςθϐ 

’. Έ1ιο Ῥοεῦ απιᾶ πιοςέ Ῥαΐτ]οίῖο 
. πΠΕΠΙΡΟΥ5 οἳ εοοϊοῦγ νι 49: 

Ίη8Κ68 ΤΠθη Ἠθα]ίῃγ ν 4, 
οοπταρεοιβ στ δ 10, αηᾶ ρο- 

ο ηθιοας αν δ 19: ἴπο ἀ1Πεγ- 

6πσςθ ἸῬοαίπθοη ο9Π6 Ῥγαοί]- 
ἤποπαχ απᾶ αποίηοτ ἵπ Ἠαβ- 
Ῥαπάσγ οοηβἰςίς5 ποί 8ο πιαο]ι 
ἵη πποφπα] Κπον]εᾶρο, ας ἴη 
ππεφτπαὶ ο.τθ {ο Ῥτασίίδθ 
ναί Ὀοί]Ὦ οἳ έπαοπα χπον κκ 
δ9Π,; τοκα]ές οἳ, πού {ο ο 
{0Ι68ε6Π Υ 5 18: 1556 οοΏΠεΟ- 
Που η πα ν δ 18: ἆ6- 
ἰαῖ]5 οἳ, ἀἱβοαβςεᾶ χυτ--αχ 

ἨγοβογαπηΆβΒ, “Ἠεπθαπθ” χ 
91 

1 

1ά]ο6ποβς, Ιΐές τοςπ]ίς σς 5 20 
ἀ]]αβίταίίοη, Ἀδοθ οἳ ΧΥΙΙ 

118 
Ιπιρτοτοπιθοηπῦ οἳ Ἰαπᾶ αχ 

25 8. 
Ιποχροχίθποθ, τῖδις οἳ τπτ 8 

18 
Ιπβπῖ{νο {ο ἀαποίο {πο αἴτα ΟΥ 

άσροβθ οἳ απ αοὔοη 
1 161, τν 6δ, κ ὃ8 

» οροεχεσείίσα] απ ϐ 
» ΝΙ αἀ]οοίῖνες {ο ἀαποίῖθ 

{1θ τα[θτοποθ 1π πΥΠΙοΗ 
{ιο απαΠογ 15 αξοτῖρεᾶ 
{ο 15 εαὈ]εοί τν 21, ν 
5ἳ, 87, χιπ 11, αγ 28, 
ΧνΙ 60, ντ Τ4 

» Ἀοΐῖναο, νᾖηειτθ οἶπες 
Ιαησπασθοϐ ΊἸατο Ἅἴλο 
Ῥαββίναο Υ 87, απ 59 
(τατε]γ Ῥα8βδίνο κ 82) 

» οἳ {16 αοτῖςί, οᾳπἱνα]επί 
1η πιθαηίηπσ {ο {πο Τπ- 
{ατο α[ἴοτ νοτῦς οἳ ΡΤο- 
παΙ8116, (πτεαίθη- 
1ηᾳρ, ΒΨΘΒΤΙΠΡ, Ἠο}- 
11, 1πἐθη ἀἶπᾳ, Ψηετθ 
ὠθ ππο 15 ποί τερατᾶθᾶ 
Ῥαύ οπΙγ ἴπο ἰα]ίης 
Ῥ]ασθ οἳ {πο αοἰῖοη; ας 
1609, νι δ4 ὑποσχομένη 
γενέσθαι ἈἨθτθ, Ποι- 
ουεχ, {πο τεβάῖησ 18 
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ἄοαῬί{α], 6εθ ογ. Ἡ. Β66 
Ἠιάἀε]] ρ. 141 

 3ῑἴεγ ὅπως νι 157 ἄπὺ. 
οἱ Ῥογίεοῦ Ῥαββίνο α1ί6τ 

νοτΏς οἳ οτάοτίηρ 1π ἴ]ιο 
5εηβθ οἳ αοτὶ»ύ ος Τ- 
{αχθ; χιτ 19 γέγραπται 
δεδέσθαι 

» 1ο Ιπιροτα[ νο τα 96 
» βαο]θοῦ {ο Ὦο ππεη{α]]γ 

εαρρ]θεἆ να ν 14, νι 
65 

1πῃηπΙϊνο, {πο ατ{Ιοτ]ᾳατ, 1π 
Όλο ποπηπα[ῖνο αξ ϱιΏ- 
16οῦ τατ 107, ντ 106, νττ 
10, 61, 141,σ 9, κιτσθ, 
κχ 91, 104, χχτ δΤ 

». δρεχορείῖο οἱ ἀεπιοπβίτα- 
νο Ῥτοποιπ νι 10, 
χιν 41, κχι 10, τ6 απἆ 
οἷσε υεγθα ασ 112 

”. 35 ο,]εσίίνο σοπ]ᾖτο 
νῃ 1786: αβ ρατί1]νο 
66η. τι 19ῦ; 48 οχ- 
Ῥτθββίησ ο8156 ΟΥ 
ῬατροἉο τι 104 

” 1π ἴῃπθ σεη. α[νοι ἐπιθυ- 
μεῖν κιν ὃ8; ἐπιμελεῖ- 
σθαι πι 84: ἐρωτικῶς 
ἔχειν πτι Τ9; προσδεῖ- 
σθαι ΧΙΥ ὅ; προφάσεις 
πχ 108: αἴίει οοπΊΡατα- 
νο αἀ]εσίίτο χι Τὸ 

 ΠπΙ ἴιο ἀἆαπίϊίνο οἳ 
ος156 χιπ 96, χιτ 90. 
οἳ τοβρθοί χι 41. 
α{ζοτ ἀγάλλεσθαι Σχι 
88: ἐπιμένειν Χιν 9ὺ; 

ση ἐπί 1ν 126, κιν 98, 
χχι 256: ψιίΏ ἐν χντι 41 

». 5 ορ]θοῦ αοοἈαβαἴἶνο 
νιτ 196, 143, ας 66, 71, 
πτ 29, αν 1, χτυτ 19. 
1η βΡΡοβ1{1οη {ο οὔ- 
Ἰθείῖνο αοοπβα{1το χ1τ 6. 
α5βαΏ]θοοῦ ο ΙπβπΙπο 
κτὸδ. α5 αοοπβα[το οἳ 
χθ{θΙ6ΊΏς06 8540) χττ 

1ΛΡΕΧ ΝΟΜΙΝύΟΗ 51 ΡΕΡΟΙΗ 

20, πτν 9, ας 1192 ἅπυ. 
νη(Ἡ διά ντι 1561: να 
εἰς Υ 9δ, ας 85, 101 

» ΟἸαιβο Ιπίογροβθᾶ Ὦο-. 
Ώπγθεη 16 απᾶ {1ο ατ{ῖσ]θ 
χιτ 99, 98, 96 ὶ 

ἸηβποποῬ οἳ βγβίεπα οἳ τοψατᾶ- 
Ίησ Ίαροατ οἩ 118 Ῥτοᾶις- 
νεπθεεβσιπδ9 

ἀπβοτ]ιρ{]οη δοπορτηῖπᾳ {ιθ 
Αἰποηίαπ παντα] ΒΙΡΟΠΑ1. 
ῬἨα]οη στι τ4 

1π{θιχορφα{1οπ, ἴηθ Βοοτα-. 
01ο, Ὀτοαρφ]ῦ ο Όθατ προ. 
Βοοταζες Ἠήπαρε]χτςκ 100 

1π{εχτορα{1νο, ἀῑτεοῦ {ος 1π- 
ἀῑτοοί ντ 98 

10Π10Ι8ΒΊ18 αδοᾷ ἵπ {πο Οεσο-- 
πιοπιΐσιιδ: 
ἀξιοεργοίτπ δ 94 
ἐδάσατο "νῃ 8 26 | 
ἐργαστῆρεςν δ 156 
µαστεύειν Υ64, μένος Χχτ(4. 
φάους ΤΟΥ φωτός Ικξ ὃ 

ΙΒΑΙΑΗ αποίεᾶ χνττ 28 
ΙΒΟΠΟΜΑΟΠΡΑ, τοριίαβοη οἳ, | 

85 8 «Ῥετίθοῦ σοπί]επιαη 
καλοκἀγαθός τι 8 11, χι 
6 20: α Ῥαβγ ππαη ντ ξ 1. 
Ἀγγαηροπιθηὺ οἳ 5 Ἰοπβθ τς. 
5 5Η,; Ἠ]8 ορ]εοῦ 1η 19 πτ 8. 
Τα Ίλουγ Ίο Ῥαβ5ος Ἠϊς ἄαγ. 
χιδ 14 Η,, Ἠ5 {αί]οτ5 ομα- 
χαοῦετ χςχ 6 22 8.; Ἠϊ5 νῇθ. 
ντ δ ὃ- 4: πηαγτῖθᾶ {ο Πτα. 

Βἲ {ηοθ ασο οἱ Π1ΐθεπ 10.8 ὅ. 
Ἡου ὈῬτοασηπί αρ {δι Ἰπ- 
βποῦεᾶά Ὦγ δν Ὠαςραπᾶ 1π. 
Ίαν Ἠοπβε]λοὶά ἁπαάθρ τι ὃ 
9 8,, ντ, 1Σ, Χ 

1έοτα ἔἼοπ ο βαὈβίαημῖτο, 
νηαθγθ Ῥτοποαη οἳ το[οτεποθ. 
τηϊσΏῖ Ὦο αβεᾷ τ 69 

ἶνε, «ἄ]θοοάνεοι επᾶϊίης ὃν. 
οογτγθβροπᾶ {ο ἄτθε]ς -ικός, 
ἀεποίπρ πο Ιπο]ΙπαἴΙοπ. 
απᾶ οαραο1{τ ἔοτ {πο αοἰ]- 
νίγ εκ] Ιυθᾷ ὮΥ πο βίετη, 

ᾖ 
3 



1ΛΛΕΧ ΔΟΝ ΙΤ ΠΕΛΝΟΙΙ 9] 

ος ἴο οοπᾶΙάοπ ος απαΠίγ 
ΑΠΒΨΜΘΣΙΏΡ ἴο {πο ποίίοη οἱ 
{θ Βίθπη, θθ ππάρς /αᾱ- 
16οΙγθβ’ 

π| 

Ίοπν Ο8 ΒΑΙΙΡΕΗΣ, αποϊοᾶ 
Χντ 91 

Παβίΐοςο {απσᾗῦ τοι ὮΥ {πο 
οωίη ν 5 12 

κ 

Ἰαλοὶ κἀγαθοί, πο ολαταςοίος 
οἳ ντ 15 Β, ; ΒἶαΥθβ 50Π16- 
πηῃος {γεαίθᾶ α5 χιν 41 

ΚΕΙΩΗΤΙΕΣ, Τ., Ἠϊβ ποίθβ ΟἨ 
{τρις ἄθοτρῖος αποἰεᾷ χις 
59 

κελευστής κχτς ὃ 
Κπονίτηᾳ, τετος οἳ, ΨΙ] ραχ- 

Ποῖρ]θ χτ 66 
Κπογν]οᾶρο απᾶ αχ], τίο]οβ 

Ῥαῦ ποῦ {ο ἴμο Ιά]οτξ 16: 
φήέλουέ οατό[α]ηοςς νἩ πού 
Ῥτίηρ 5ποσθβ αχ 6 2 8, 

ΚΗΙΤΟΒΟΙΟΒ, 1 9, ὙΝΙβΊΠΘΡ {ο 
Ίθατη ἔτοπα Βουγαίος ου Ίο 
1ΙΥ ααπρπιεηῦ Ἠί5 Ῥτορεγίγ 
π 1; Ῥροου απᾶ ΨἩΥ τι 9; 
είαΐο οἰαίπςδ οἩἨ απ 4 8, 18 
ἰο]ᾶ Ὦγ Βοοταίος ἴλαί Ἰθ 
ΏΙΑΥ Ώ6ΟΟΠΠθ 4η α0]θ ΠΙΟΠΘΥ- 
σείίοτ, α5 πο] 5 οἰποι 
πΝηοπα Ὦθ οοι]ᾶ Ῥοῖπέ οι 
85 ΠΕΠ οἳ βασοθβεία] οεπίοι- 
Ῥτίβο, 1 Ἡθ {οοῖς Ίοββοηβ οἳ 
{ηετα Ἱ 6 18: σοθ {ο ἴλα 
{θαίτο Ώοδίἴπαθβ 1Π {16 ΠΙΟΤΗ- 
Ίηρ 1 ὃς τ, 9 

1, 

Τιαπᾶᾷ βἰογατᾶς, βτο ᾳπα]]- 
{65 πθθᾶρᾶ {η οἳι. ΧΙΙ---οὮ. ΧΥ. 
Β6θ απᾶοτ ΄Ῥα1]βς) 

19η, βαποῦίοη οἳ ἀἶνίηῬ οτᾷρι- 
1ηςσ ΡΥ τν ξ 80 

1οαᾶ, απο οἳ γυλίθ, 458 α ϱ08- 
πηθίοςξδ2 

ΙΕΑΚΕ, ἵγ. Μ., Ἠϊδ Τοροργαρ]η 
οἱ 4]ιειβ αποΐθά ΧΥΠΙ δὸ 

λειτουργίαι 1 40 
1988, ἀαβπεᾶ 1 47 
ΙΟΌΡΟΝ, 0. ο., Ἠ18 Ἐποεεἷοραο- 

αἷα οἱ Α9γὶσιζίιγοε αποἰεᾶᾷ 
Χντ 12, χιχ 9 

19ουΥ6Υ5 οαπποῦ Ῥο ἰααρ]μί 
οατοεία]πεβς χα 6 18 

1ογα]{γ οἳ βοτγαηύ {ο τββίοΥ, 
Ώου οτεαἰθᾶ αἹκ ὃ 19, καπ 6 
16 

ΙΙΥΟΑΡΕΤΊΣΡΡΒ, Μτ, βοῖ] οἳ χτς 58 
ΙΥΒΘΑΝΡΕΕ, ΒἴΟΥΥ οἳ Ἠἱ5 ΙΠπίεγ- 

τίεν υΙ Οστας 1ν 6 20 
βαᾳ. 

Μ 

ΜΑΠΗΛΕΕΣ, ῬτοἙ., ὶ5 δοείαἰ Τ/{/ε 
ἴπ ἄγεεςε αποίθᾶ ντι 95, 41: 
Ἠΐ5 Οἱἰά ἄγεεῖν Ιἱ[ε ααοϊεᾷ 
νι ὅδ 

ΤΙ8Ώ απᾶ πΟΠΙ8Ώ, ἀοᾷ8 ἆο- 
αἶσῃ 1η ππίῆπςσ να 6 18: 
ΏΘ1 ἴλο Ῥο]άσχ, απᾶ νι 
να 8 2ὔ: ἨΠΙβ ϱπροτίος 61- 
ἄππαποῬ απᾶ αἰτεπρίῃ {0. 
δὲ 25, 28: Ἠαβ ἴπθ β4Π1θ 
ορροσζαπΙθθς {ο βο]ί-" 
χοβίτα]ηό 8 ΝΟΠΙΕΠ 10.899: 
πας που νῃή 25 ἄ,, 
δ 90 

πιαχτίασθ, 6ατ]γ, 1π ἄπθεοο 
νῃπ 84:48 ἀῑνίπο οχάἵπαποθ 
{ου πα] Ἠε]ρ απά ΡτοςΓ6- 
αἴϊοη οἳ οπ/]άτεν νι 5 18 Ε, 

Ὠια56χ, {Πο ογθοοξίπο απ 119: 
πιο πηβίοΥ πηαςδῦ δεί απ ϱχ- 
ΑΠΙΡΙ6 οἳ Ῥεγβοπα] αοἲϊνο 
πγαἰομἑα]πιθςς {ο Ἠ15 βογναΏἰ5 
πα ὃ 1Τ Π., Ιπβπεπορ οἳ, 
ΟΥ6Υ βοχναπ{ς κχιτ ξ 10 

πιθολαηπίσα] ατί5: 5οο ππᾷθγ 
βαναυσικαἰ 

ΜΕΚΑΗΑ 1γ 144 
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µέσα υλος θύρα 1κ 26 
πιθύλοᾶῖσοα] Παδῖςς ατ 19 ῇ. 
ΜΤΙ/ΤΟΝ, Ἠ]5 «οπιμ αποεὰ ν 

1 
11565868, {πο ποᾶποίτο, 

ον]] ραββῖοπς απᾶ Ῥαᾶ Ἠαδ1ύ5 
9ο οα]]εᾶ τ 20 

ΜΙΤΗΕΑΡ 1Υ 105 
ἨΙΟΏΘΥΣ, ποῦ  ἩἨΘΟΘΒΒΑΣΙΙΥ 

νθα]ίἩ, ππ]οςβθ 1Ἠθ Ῥ0886Β- 
Βου ΚΠΟΝΒ 1ου {ο πβο 16 τ 
6189 8, 

ΜΟΝΗΟ, Ῥ. Ἑ., Ἠϊβ ἨἩοπιεγίο 
ὤγαπιπιαγ αποϊεὰ αι 102 

ΜΟἘΗΙΒ, 6, Ρ., Ἠϊ5 τονίθυ οἳ 
1ι1ποἷκθ)5 οᾱ. οἳ {πο Οε60- 
ποπιΐσιι8, ὮΡρ. 282, 289 

Ν 
Ναπιες, ἄγθοαῖς ντ 28 
πφβύττθ, {θασμῖηρ ο κιςδ 17 
πηθσα{1γο, τοραίοἩ οἳ χν 69 
ηθι{θγ αἀ]θοίῖνο τοί[εττῖης 

{90 Ῥ6ΥβΒΟΠΕΥΤΤΟ. [Οὲ, ΒορἩ. 
Οεἀ. Ἡ, 1196 νι Έτοῦ, 
σερῦ’”5 ποίθ.] 

πθαῖζοτ σοπᾶςχ, Ῥ]ατα] εαὈ- 
1θοῦ οἳ ια, νηἑἩ ρ]ατα] ΥετὈ 
τ 166, χττ 92, χνι] 29 

ΝΙΟΟΡΤΗΑΊΟΘ αραᾶ Βίοβαεαπα, 
α αποίαδίοη {τοπ κ 64 

 ΝΙΙΙΑΡ, Ἠ]5 Ἠοσβο χιτ 20 
νομοφύλακες Ιχ 84 

ο 

Ο)Ροᾶῖοπος, τα]πο ο αχι 5 ὄ; 
ἀϊβοια]{γ οἱ οηβατῖηᾳ, 1π ϱπὈ- 
οτάπαίθβ πηαδύ Ἠαυθ Ῥθεπ 
Ῥτοτσ]ιί Ἡοπαθ {ο Χεῃ. Ὦγ Ἠΐ5 
Ῥθτβοπα] οχροτίεηοθ χχτ 512 

οὐ]α οί οἶατβο γη τἩ ὅπως ΑΕἴεΓ αι 
τετρ οἳ οατῖηρ 1ο, 
ψη(Ἡ Ῥτοβεπό βαὈ]απο- 
τε ας 81 

» Βθηίεπσθ α[ί6ε προστα- 
τεύειν τ 69 

οἰκονομία, Ἰηθαηπίης οἳ, 18 

ΙΛΡΕΧ ΔΛΟΙΠΝΟΑΓ ΕΤ ΠΡΙΕΑΓ 

{λογο πο α βοϊεπορ απᾶ 
νμαῦ 1 105 ϱαῬ]εοῦ-πιθίήοι 
τς 2, τιδ4 

ο11νο-ίτθςθβ, αποϊοπῦ πιείλοἆ 
οἳ ταῖρῖησ χις 8ῦ 

ορία{ῖνο ἔοτπι-θπά πρβ 1π 
-ειας, -ειε, -ειαν ΤΙ 68 

». 1οτπι οηάἵησς 1π οἶμι, οἳς, 
οἳ, Ιπ8άτηϊβδιρ]θ 1η Χθη. 

χσ 199 
ἀπ ρτοίαβίβ, Γο]]ονίηρ Ἱπ- 

ἀϊσα{ϊνθ ἵπ αροᾶοβίβ 1 
19, ντ 97, αι 27 

»  αβθηϊ]αίεᾶ 1 81, 192, νι 
24, χι 9, χτι 16 
1η το]αζ]νο 5εηίεποθβ απᾶ 
αἲζοι {οπηροτα] ρασ/1ο]θΒ 
ἀσποίῖηπσ {τθοαισπῦ 16- 
οιστεποθ, 1ἴχ ϐ9 ὅτ᾽ εὖ- 
φραινοίµεθα, Το εἴ τι 
λυπηρὸν εἴη 

οτἆ στ απ 41411688, αδο οἳ 111 
68,νΠτς 101,τκ5 6Η.; Π]ας- 
ἐταθῖοη οἳ {πε Ῥθα αγ οἱ ροοᾶ 
οτᾶσγ {τοπ {ἴο πιοΥεπιθη{β 
οἳ α οΠοταβ στ ὃ 98, αἃ 
ολαγαοζετ]ρίῖο οἳ πο ἄτοε]ς 
146α] ντ 1256 

οτάετίηςσ οἳ ἴμαο ποτιᾶ Ὦγ 
Ἡσθβγεη να 5 15 8, 

- 

Ταἴσα (πἹοπορραρ]ία1ὀ., ραϊῖῖε 
Έ1,), «ολα β), ΕΠ. χυπτ 28. 
Τε Ιπο]αᾶθᾶ ποῦ πηθτεΙγ ια 
Ἰπίοσαπησηῦ οἱ {ιο σταῖη, Ότί 
αἱδο {ο εΏοτύ είτανν {πα ῦ πγοβ 
ουῦ νι] πο θατ, πΙοἩ νγΒβ 
Ἄςδοᾷ {ου {οάάστ {ο ἴπο οαῇ{16, 
ν/ηθη {1θγθ 185 α βοατοῖῦγ οἳ 
Ίαν (Ὀιοκβοπ)5 Ἠιβύαπάτη 
ο ἐλιε Αποῖοις Υοἱ. 1 Ῥ. 511 
Ὢ.) χντπ 11, 28 

ῬΑΙ1ΙΑ5, Ἠΐ5 ἐτανοαῖς ἵπ Ῥτπβρῖα 
ᾳποἰθᾶ χυτῃ ὄδ8 

παράδεισος τν 103 
ΦῬαγαίασίδ ττ θ8, ντ 108 

Αν ωέωωα..... 



1ΝΛΙΧ ΝΟΜΙΝΟΙ 1Τ ΠΕΕΑ 

Ῥατ{]οΙρ]θ α1ἴογ πρέπει, λύει 
κτλ., ὪΠθ6γθ Ί/Θ 1159 ἴ]θ 
Ιπβπ]νο 1ν 4 

Δίου νετρς οἳ «Κπονῖηρ) 
οἷο. χιπ ϐ7 
οᾳπἱνα]επ{{ορτοίαβῖδοξα 
βοπίθησθ ττ 17, ντι 145, 
χι 258, 49, χν 456, χνι 
16, χντιτ 15. 19, χιςκ 108 

»(ὦν) οπδεᾶ χχ 168 ἀπθ. 
» 6χΡΙθΘΒΒΙΠΠ: 

(4) οιβ156, ΠΙΑΏΏϱΘΥ, 
ἩιθαηΠς ντ 159, 168, 
χιν 22, χνι 16, χχι 70 
(9) οοπά1έ1οη αι 40, 

χι 2 
(9) ορροβΙ{1οη, Ἱῖ- 

πηϊζα{Ιοη ππ ᾖΤ, ΧΥΙ 
21, κκ 97, 49 

»ἨΝΙΠ {ο οΏ]οοί οἳ γειΏβ 
Στο βθθ) 1 121 

”. 38 οοπιρ]οπιοπό οἳ {πο 
Ῥτοαϊσαίε, πιοβΙγ πνϊέ]ι 
ἀπίταηβῖθϊγθ γετΏς: ποι- 
ὦν διατελῶ χι 10 

”. Ῥτοβδεπί τδοά επρείαη- 
νο] νηἩ ατίο]θ τν 14, 
117, κιν ϐ 

». 35ο ἑαπύττς τν 114, ντι 
156 

» 1π τοεῖς, πλῃοθτο οἶ]ον 
1αηρααβ68 νποα]ᾶ οτι- 
ΡΙΟΥ α Ῥτϊποῖρα] βεη- 
ἴεποῬ πι 9, 7, τν 19, 
95, 98, ντα 141, χτιπ 68, 
χνι 41, 40, χντι 97 

»  Β6Ιγῖης {0 ΒΏΠΏΕΣ α ΟἨαΙ- 
αοἰοτίζῖηρ τοπηαχ]ς χνι 8 

Ῥατειοϊρϊία] ῬοτΙρΏταβθβ; 
1. γι Ῥτοξδεηί Ῥατίορ. 
δεόµενά ἐστι ντ 118, τς 
19, ὑγιαῖνον ἔσται Χ 84 

32. πΙπ Ῥατθοί Ρ888. 
ἐρρωμένον ἔσται κ 94 

ΟΙ ρατΗοῖρίθ {π οοπαὈΙηα- 
οτι νη( ραγΙοΙρ]θ δεο- 
µένων ὄντων. Βθε Τιοχίσοα] 
Τηᾷες ππᾷςχ δέοµαι 

920 

Ῥατίποτς ἵπ Ῥαβίποςε τσι 16 
Ρ8ΒΒΙΟΠΤΒ, τοβίταϊηῦ ο 18198. 
φρακιϊπιαιίο Χνι 60 
Ῥοτ{οςί οἳ οθτίαῖη γοχος πβοά 

85 α. Ῥτεδοηῦ Ῥοτ{εοί, 
ἔρρωμαι τ 81. 
ἀπβπ]νο οἱ {πο, αβθᾷ α5 
{αίττο οΥ αοσὶβῦ χιν 20 

Ῥοδσβοπα] {ου ΙΠΙΡΘΥΓΒΟΠΑΕ] 60Ἡ- 
βἰταοίίοἩ, ὅτι πονηρότατοί 
εἰσιοῦ σε λανθάνουσιν 1 197, 
145, ντι δδ, τὸ, ντ ϐ2, και 0 

Ῥ]α]θσατῃ χιςκ 84 
Ῥ]οπίο]αη γΥοββε], 1ΙΠβρθο- 

{1οη οἱ ἴ]ο ατταηροεπηθη{ς 1η 
α ντ δ 11 Ε,; ριοί οἳ {0. 
ξ14 

Ρ105 {οτ ρ]απίίησ νίπθβ χις 
δ1 8: {ογο]1νο-ρ]απ{ῖηπρ 
τ0. 8 18 

Ῥ]απίϊηπρ οἳ νῖπος χιςξδ1 Η, 
οἱ Πσ-ίτθος χτς δ 19 
». οἳ ο]να-ίχεοβ χιςξ 18 

Ῥρ]οαάίπρ ἵπ ]αν-οοισίβ χι 
δ ο Η,; αροοῖα] χι 5 26 

ῬΙ6ββ8ά6Β, πα] ραΐπ οἳ 
ντοηρέα]τδ 20 

6. ΡΙΙΝΙΟΒ βΕεούνΡρῦΒ, Ἠϊς Λ4- 
Μιγαζί Πρίογία ᾳποϊθᾶ χντι 
τὸ, χνιτ12, 98 

Ρἱοβίεϊἴιπι Ῥοεπίοιπι αντῃ 28. 
(Οπ {πο ἔοσπα ος {15 αστίοπ]- 
ἑατα] πιασΒΙπθ βθθ ἴ]ο Μο- 
πηοῖχ οἳ Μ. Μοησαπ ἵπ {ο 
Μέπιοῖγεε ἄε ἵ 4σαᾶ. ἆαδ ἵπ- 
βοτἰρ{ίοπ8 11 Ρ. 45 Ε.) 

Ῥ]οαρΏίηβ, ΒΘ8ΒΟΠ {ος χτι 
11 

Ῥ]ατα] οἳ αΏβίταοῦ πΟοΙΠΒ 
ἁμηχάνιαι 1 151, ἀνεπιστη- 
µόσυναι Χχ 111, ὡραιότητες 
γπ 256 
Τατ να α ρ]ατα] απὸ- 

1εοῦ οἳ ἰῑο πθιῦεγ ϱεη- 
.. 1 166, στι 99, ΧΥΙΙΙ 
2 

» 'χαηβΙΟη {γοπι, {ο βἵη- 
βα]αχ ντ 199, κτι 64, κκ 

2] ο 

” 
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110,αατ 48; ἔτοπα βἵπρα- 
Ίαχ {ο ρ]ατα] κχι 40, δτ 

». ἀεπιοπείταΙνο ῬτοποιἨ 
χο[αιχῖης ἴο αἴπρυ]ατ 
ΏοτἩ τν 66 

Ῥοσθί{ῖοα] ψογᾶς αβεᾷ Ὦγ Χοαη., 
ἀλεξητήρ 1ν 21, ἄλκιμος 113, 
ἀποθαυμάζειν τι 117, ἀρήγειν 
1ν 44,ν 24, νι 5, να 140, 
βιοτεία ΥΙ 49, δεσπόσυνος ΙΧ 

968, χτν 6, διεκπεραίνειν Υ 11, 
ἐκδιδάσκειν χι 868, ἐπαγαάλ- 

 λεσθαι 1ν 126, ἐπίκλημα χι 
19, εὐπέτεια Υ 27, εὐφροσύνη 
τκθ9, θαµωά 1 90, µαστεύειν 
ν 08, ντ ὃδ, μοχθεῖν χαναῃ 16, 
ὄψιμος χνπ 27 

Ῥονετίγ ποῦ Ἱποοπιραβδ]α 
πΙζἩ ροοάπθςς χι 27: οἳ 
Βοογαίθβατ1{; οἳ Κτιιορα]αβ 
11 14 

ΡΙ8Υ6Σ 1π α]] απᾶετία]ίηπας τ 
619 ἐς εαρ]εοίς {οτ αχ δ 8 

Ῥτοᾶϊσαίθ αἀ]εοίῖνο κ ὃ; 
ἰοτῆῖατγ χνι 22, κυπ Το, Χικ 
8,χχτ ὔ8: 5εθ ΄αἀ]ασίῖνο 

Ῥτθά Ίσα {ο ΠΟΙΠ {ο α Ῥατίορ. 
{ακΐησ 185 σ85ο {οπι ἴ]ηο 
Ῥατίορ. 1ν 25: 0988596 οἳ ἴμο 
Ῥτοᾶ. ποιηπ οἳ ΑΡΡΟΒΙΙΟΠ 
ν(Ἡ αη 1πβη. χο[ειγθᾶ {ο 
Ῥτοσθάΐπᾳ ϱαρ]εοῦ χι 29 

Ῥτοροβ]{1οπ ο{οοπιροαπᾶᾷ 
ποτΏὈ τορθαίοᾶ πι 
εαῦὈβῦ, 1π τθβίππΘΏ ΥΙΙ 
99, χτντπ 96 

» Ὁγ νηῖο]Ὦ ιο το]αίῖνο ἵ5 
μοτοτγπθᾶ, ποβύ {16- 
ᾳποπΙγ αὈβοτρεᾶ Ὁγ 
αὐἰτασῖοηπ κ το 

Ῥτθροβ{{1οΏ 5 πη]ο] ατθ ποῦ 
πρδοᾶᾷ ση Ὦ {πο ατί]οπ]αΥ 
19 1η111νο, ἀνά, κατά ο. 
6οηῦ., ὑπέρο. 80ο., περί ο. 
ἀᾳῦ,., παρά ο, 6εη. οὗ ἀαῦ., 
παρά ο. 809, 15 1816 ΧΙΠ 82 

Ρτο]ερί]ο αοοιβαΜίνο ν΄ 92, 
χιπ 21, αν τπτ 

1ΝΜΛΕΧ ΛΟΙΙΝΟΑ ΕΤ ΠΕΕΑ 

ΡΣΟΠΟΤΊΠ, ἀεπιοπβίτα[Ινθ, Ῥο- 
1οτθ ἴ1θ το]αίῖνο οτηΙέ- 
{οὰ η 1655 Ρτεροβίδίοη 
1 41 

”. 1166 πδθ οἳ {1ο αοοπςδα- 
{νο α[ίογ τοτος χνι 27 

» ἨοπηΠ αβθᾷ Ιπβίθαᾶ οἱ τ 
60, 108 

»Ἀιγασοιεᾶ Ἱἵπ σεπᾶεγ {ο 
{πο {οη]ονίης εαρείαη- 
νο ντ 9 

» οκρ]α]μθᾶ Ὦγ α βεηίθηςθ 
ν{] γάρ χνΙ ὄ 

». τορθαίθᾷ ἵπ ἰπο Β41ΠΘ 
οἰαπβο οατε]εβε]γτῃπ 116 

» Ἰοἰαάνα, υλμοαί αΠΥ 
χερ]ᾶχ ϱογετηπηεη{ 1ν ὅ 

Ῥτοροτίγ, ἀεβπεᾷ {ο Ῥο ἐλλαί 
νηΙο] 15 αβοία] {ο 8 ΤΙ 
38 απηβποτῖησ Ἠϊ5 ταΙοπα] 
Ναπίβτς τῇ,; νι 29 

Ῥτοία 5ἱς Ιπιρ]]εᾶ ἵπ οὕτως νΙ 
84, 1Π δικαίως ΧΙ 189: 1Π 
Ῥατσῖριο χιπ 258, 49, 
χνιπ 16, 19, κικ 108 

». 5αρρτθββθᾶ ντ 607, χυτΙ 
12 

ραῦ]ίο βροθακῖης, οχκοτοῖδα 
1η χι δ 28 

ῬαρβίΙΘΒ, [λαῖς ἰπαϊπῖηςρ ΧΙΙ 
ξ68 

ᾳ 
Φαςσςπ-ῦσς, ἴπθ, απ Ιηδίαηςθ 

οἳ α οτεαίατο {απ1β 11ης 1{5 
ἀἰνιποαΙγ αρροϊπίεᾶ ἁἀπαίῖθρ 
νῃ 5 82 8, 

Ῥ 

Ῥα1τβ, π]ηίθυ αντι 5 19 
ταη]ς, 155 ἀπίιες αι ξ 10 
τθαρίΏβ, ἴἨτοο ἀῑδΙποῦ 1ηθ- 

εχοάς οἳ, ἵπ αποϊοπῦ Ἠτβ- 
Ῥαπάςγ αντ 12 

χο]αἴῖνο, 1Ππ {ηθ ηΟΙΙ. ΠθΠ{6Υ 
αἰὐχασῖεά {ο {ἴπο αοο. 
6εη. ος ἀαὖ. τῃ 41 



ΙΝΡΙΑΧ ΛΟΛΠΑΟΗ ΕΤ ΠΕΙΙΑΓ 

χο]αίῖτο Ίπ {πο ποιίσχ, ἵπ ἴ]θ 
Β6Π56 “5 τορατάβ {πο 
οἰτοαπιδίαπος {λαί”, ο 
πρ πΏίοἩ Ἰ ντ 24, Χν 
58 

» Ὠοῦ οκργθββθᾶ ἵπ 5οοοπᾶᾷ 
οἸαπβδθ, πθγθ {ῑιθ ο0Ἡ- 
εἰταοίίοιᾳ ἀπίοις τοπ 
Οῑιαῦ οἳ {πε Ετοῦ τν ὅ 

» αἰασίοη οἳ απἰοοράςηῦ 
1πίο τε]ανο οἶααδθ Χντ 
06 

». άνετος οἳ ρ]ασθ, αἲίτας- 
{Ποπ οἳ, 1Π{ο {πε {οττη οἳ 
Ό11θ απθεσοθᾶεπῦ χνΤΙΙ 7 

τοροξ1{1οπ οἱ ποἩ Ἰηπβίραᾶ 
οἱ Ῥτοποιη οἳ ΤΘΙ6ΥΘΊΟΘ 
1 ὄν 

οἱ ἄν ἵπ 8 Ιοηςρ 8Ροᾶοβῖβ 
τ 102 

» Οἳ εἰ ἵπ Β4ΠΠΘ οἶααβ5ο ΙΙ 
102 

» Οἱ πεσατο αν 69 
”. οἔτετὸ οἳ βαγίηρ υπ 8 

τ10ἩΏΘΒ, Ἱππιαίςτία], 5ποἩ 
85 Κπον]εᾶσθ, παπα] οἰ.11, 
81ο πού 1ίοΠθς οχοερύ ἴο 
{Ποβθ πο οχετοῖςθ {ἴιθη 1 
ξ16: {πο αἀναπίασοοξκτςθ 

ἨΟΒΙΝΒΟΝ, 5 Βινϊίσαϊ τε- 
56ατε]ιε» αποἰεᾶ χυτ ὃτ 

ΤΆΙ6ΣΒ, ἴπθ Ιπν]δίρ]6, Ραβ5ΙΟΠΒ 
5ο οα]]θᾶ 1 δ 18 Ε, 

ἨΌΒΚΙΝ, Ζ0ΗΝ, αποίεᾷ ντ 125 
ἘΌΤΗΕΒΕΟΒΟ, Ἠ. ᾱ., Πἱ5 Νειο 

ΡΙιτηιίο]ι αποῦεὰ αι 85, 
ΧΥΙΙ ὃδ 

Β 

Βαοτῖβος {ο {πο ροᾷς, αστῖοπ]- 
ἐπχτο βαρρ]εΒ {πο πιαζεσία] 
{ουτδ ὃ 

ΒΔΕΡΙ5 1 146 
εατγέ(ίο (σκάλευσις), “Ἠοεῖπρ , 

1π οτᾶθχ {ο Ι6ΊΠΠΟΥΘ ψεεᾶς 
απᾶ ραῖ οατί] αρ {ο ρ]απίΒ 
χι ὃ 13 

925 

ΒΟΠΟΕΤΤΑΕΝ, σ. αποθεᾷ Ρ. 246 
β6οτθογ οξοταξ{δπιθη αθοπί 
{9 π]οθβῦ ῬχοςθββθΒ οὗ ἐλαῖχ 
ατό αν 8 11 

βοἀςη{ατΥ απᾶ Ιπᾶοος 11[ο 
Ἱποοπαρα1θ]θ νηζἩ {πο ο]α- 
ταςίθγ Οἱ 8 καλοκἀγαθός νΙ 
10: ταῖποις {ο Ρηγβίσα] απά 
πιοτα] Ἠεα](ῃ τν δ 2 

βΒ6οΣγΥα 28, ἐ]ιαίγ βηαγθ {η ἐλπαῖτ 
πιαβίετ΄5 Ῥτοροθτίή ας 8 10: 
Ἠον πηφᾶο Ιογαὶ τς 5 12, κιτ 
66: οεεοῦ οἱ ἐπαῖγ ταββίει5 
οκαππρ]θοῦ καπ ὃ 18 

ΘΕΒΝΥΙΟΑ, Πϊβ οοπιπιεηίατΥ ΟΠ 
γ]1τσι] ᾳποίθᾶ χι 1 

5Ώςθ]{6γ, πεοθβδΙίγ οἳ, {ο πι8ς 
ντ 110 

ϱἩ1Ρ, τὶσσῖησ οἵ τπτ 12 
810968, ἍἡἨΠἰσὰ -Ἠθε]εᾶ, 

ἀειιπεᾶ κ 156 
Β1οἴ]Ιαη 868 χσ 154 
βίησι]αγ, ἰταηβΙΙοη {Γοπ1, {ο 

ρ]ατα] απᾶ υἴοε νεγβδα αχ Τ0, 
χτι 64, κχι 40, ὅδ: ρεπετίο 
προ οἳ τι 90, 124 

ΦΙΚ111, Ῥεχεοπα], ποῦ Ώθοθξδ- 
ϱατῖ]γ πε] 111 1320 

Β]14γ6-ΠΙΩΥΥΙ8ᾳ68 ΒΟΠΙΘΙΙΠΙΟ5 
α]]ογεά α5 α {αγοισ Ὦγ ἐπεῖτ 
1ηββίΘΙ8 Ις ὅ 

514965, ἀἴετεποο ἵπ {Ἠθ πια- 
αροπιθπί οἳ 1 δ 4: ΊΏανο 
ηοεᾷ οἳ [8ϊγ ἸορεβΥ 8 16: 
ἐχθαίππεπύ πίαὺ]θ {ο ΧΙΙ 
6 9, χιν 99 

ϱ]πσρατᾶς οαηποί 1Θ8ΥΏ 08Υ6- 
{α]ηθςβς χιτ 08 

ΒΟΟΒΑΤΕΒ, {πο απποπη{ οἵ Ἠϊς 
ῬτορθτΨ 1 291: «ἶβτρος 
αραϊηςί Ἠϊπι αι ὃ ὃς Ἠ]8 
βΘΑΥΟἨὮ {οχ α ἴγαθ ροπ{]θπΙα 
νιξ 19 Β,; Ἠου Ὦςθ Ιεατηεᾶ 
ΘΟΟΠΟΠΙΥ απ 6 17; τῖοἃ απά 
νἩγ τ ὃ 2---ᾱ, δ 8: αηεοᾶοίθ 
αΌοτπό Ἠ]πιβε]{ απἆ {πθ Ώοχβθ 
οἳ Νιοϊββχιξδ4 

βο1], τατῖουςβ Ιήπᾶς οἴσκντς 1 

σοη- 



9326 

{,, αν 6 8: Ἠου Το Ίδατη 
κιτ 6 ὃ; ἴοιτ Ῥιαπάης χιςκ 
6 

»οίαπασεαε, Ἰατηϊ]γ οἳ 1 91 
ΒΟΙΟΝ, 115 ο κιν 16 

βοπίηρ, πιο {ο κυπδ 1Η; 
ΠΙ8ΒΏΏΘΥ οί χνις ΤΗ, 

βίοπατᾶ: ν. 8. υ. ' Ρας 
στλεγγίς (51γ{ρί1), 158 αβο κτ110 
δίγαπιθπίιπι, ' ἴ1θ βίτανν ) ὑ]λαῦ 

πγ8β 16[{ οη {16 στοαπᾶ α[ί6χ 
16 οοτηΏ να οαί ἄονπ. ΤΗϊ5 
πας α[ζεγννατᾶς οαῦ ἔοχ Π{έου 
{οχ {πο οα6616 ος Ῥαγπί, ἅσττ 
19 

βαῦ]οοῦ οἳ τοτο Ἱπάρβπϊίο 
ΧΙΙ 40, κσι 12 

» ΟΠΙΙΡ8ΙΟη οἵ ν 14, νπτθ8 
αῬ]αποίίτο, ἀο]1ροταίίνγε 

αν ο 
» ἄπ οῦ]οοῦ 5οηἴθποςς, ἵπ- 

βἰοαᾶ οἳ {πο Γαπίατο 
1πᾷ]ο, τι 69 

5π60655 απᾶᾷ {41]ᾳτο, οπ.5α65 
οἳ π δ 17 1,.: 86η5Θ οἳ ἀπίγ 
θββοη/{Ια] {ο χτδ 8 

5αἩη, {πο ΙπβῄποπορῬ οἳ {Ἠθ, οἩ 
βοΐ]χντδ 14 

εαῬρετ]αί1νο, Ιπο]αβῖνοαἈςδθ 
οἳ κατ 45 

βατρ]Ἁβ εΠοπ]ᾶ Ῥο Ἱερί ἵπ 
Ῥαπᾶ τ 8 10 

Ττ 

Ταἴθα, τα ἴΤαπΟΏΘοη ”, 1.6. 8 
ῬταποἨ, οἳ πΠΙοὮ {πο νο 
οπᾶς Ὑθτθ οπί ο απᾶ 16 πας 
ἴπεπ Ῥ]απίεᾶ οαῦ. Τη9 ομἶνα, 
πηγτί]θ απᾶ π]]]ουυ ν/θΓθ Ρτο- 
Ῥασαίθοᾷ {πας (ΡΗΠ. Ν. Η. 
Χν Τ, Οοἶαπῃ. τν 81) χικ 86 

ΤΑΝΤΑΙΙΟΕ {η Ἠαᾶςς χχι 79 
ἰοασμίης ὮΥ απθβοπίπρ κΧις 

100 
ἴ]ιο ΠιΟΤε----ἔ]ιε πιογοα, Ἡ ο) ἴΤ8ΏΦ- 

1αΐἱθᾷ 1π ἀτθεῖς χυτι 69 

1ΝΜΛΡΕΧ ΝΟΜΙΝΥΟΗ 7 ΠΕΕΑ 

ΤΗΕΟΡΗΠΒΑΡΤΌΟΑΒ, ΥΙΙΘΥ8 ϱ0Ἠ 
αρτἰοα]ίατο Ώθίοτθ αν 4 

{πτεββίηρ- Ε]1οοςβ, ἴμο, οἱ 
{ο αποϊθπίΒ χυτῃ 21 

{ταΙηῖ]ηρ οἳ βογναπίβασδ ὃ; 
οἳ ομϊ]άγοη χιτ δ 4 

{ταν6116Υ8Β, ΒΙΠΙ]ὁ ἔτοπι κκ 
618 

ἐπιθιωίωπι (10. ἰγευθίο, ὮἩΒρ. 
ἐγ{Π1ο), «α (λτοςμΙηρ-ε]οᾶσε) 
βΟΠ] αρβοεᾶ 1π {πο Ἐαβί, 1π 
Βραῖη απά π Β. 1Π8ΙΥ 
ΧνΤΙΠ 28 

{ΤΙΘΤΑΤΟΤἨ Υ, ἴλπο ττ 49 
ἐγέωγα, ἁλόησις, /'ιτοεη]πρ) 

Χνιπ 28 
πι, ΖΕΤΗΡΟ, Ἠϊ5 Ἠογβο-]ιοο- 

ὕπῃ Ηιιδύαπᾶγήη αποἰεᾶ χνπ 
108, χντ 20 

ἴΥΤαΏΏΥ οἳ {η9 ῬαβΡΒΙΟΤΥΡ, 
ὮΥ πνΠΙοἩ Τηθη  ατθ τοάποθᾶ 
{ο α βίαΐο οἱ Εἶανθυγ 1η 
ν/ἩΙοἩὮ πο Πεθ]ὰ απἀὰ πο 
Ἰπον]εᾶσο οἳ 1515 Ῥτοβίβῦ]ε 
προ να] Ῥο οἳ αΠΥ βεχν]ορ 1 
δ 191. 

ἱσταπ{ζβ, ἴπο Ἱτοίολθᾶ βίαία 
οἳ κχαΙξ 12 

σ 

Ὅ11{γ, ἴμο τοαὶ Ῥαβῖς οἳ α 
ἰπίης 5 τα]αθιδ 14 ἔ,, ντ 22 

κυρ 

Υ 

ΎΑΠΠΟ, Μ. ΤΕΒΕΝΤΙΟΒ, αποὐθάᾷ 
ΧνΠΙ 12, 28, 96 

γορθία{ΙοἨ, βροηίαηθοτδ, ἃ 
ἰοςδύ ο {πο Ῥτοᾶποίῖνο Ῥούες 
ΟΓ α Τερίοη χντδ ὅ 

νεπϊζαῦγιπι, ὃ νψΙηποπίηα 
ΕΊιοτο] ᾽ στ 28 

γετβα1β ἵπ -τός 819 οἳ {ητερ 
Ροπᾶθτβ, Ἠθπορ πο τηπβί 
νη1ζθ βαλανωτῇῃ απᾶ τποῦ 
βαλανωτῷ θύρᾳ 1ς 26 

ΥετῦΒ επάἶηρ {π -ύω, οῬ]εοίθᾶ 

πι... 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΙΙΝΟΙΓ ΕΤ ΙΕΡΗ δ9ῖ 

ἰο Ὁγ Οοῦοί απά Τ/ΠάοΣΜ, 

π]ιο τοβίοτο {6 {οτι ἴπ 

-υμι: περιπεταννύουσα Χις 
129 

15: ἄπιες οἵ, ϱΟΠ]- 
Ῥατθᾶ {ο {Ίος οἱ ἴῃθ 
ᾳπθθη-ρθο υπ ὃ ὅ5; 
Ἠοαβε]ο]ά βἴοχθθ ππᾶςς 

ποχῦβ 1η -αιρω ἔοσπαι {πεῖχ 
8ΟΣ. 1 {η -ηρα ΧΥΠΙ ὅδ 

τὶπο, Ῥτορβσαδίοη οἳ 16, Ὦν 

οαήπσβχις 5 9 Η, 
σπαττ, ἴπο εοτοίσ οἳ, αποθεᾶ 

τι 29, υπ 10, αντ 20, 28 

Ἠεχ οἼαχσο {ὐ. ὃ 96: 
Ώπχςο Ἠθς βοιταηῖς 
πλειπ εἷοις {0. ὃ 951: 
ἴπο σοοᾶᾷ Ἰε]ά ἵπ ἵη- 
οτθοαβίησ Ίοποας {ῦ. 8 
45: 18 «ἴλο ραατᾶίαπ οἳ 
{ιο 1498’ (νομοφύλαξ) ἵπ 

τπ Ἠοθς ΟΠΠ ολο - 
88: οατο οἳ ἴπο σοο 

Ίίαχ, 1ο Ῥοποβίς οἵ τ 111; φὶίο ἔοχ μα ἰδ. 

απᾶ αρτίοπ]έατο τξδ 19 819 

πθα]{], ἀθβηοη οἳ 1 9 Ε.; ο οἳ Κτἰοῦα]ας τα ϐ 19 

ἀθρεπᾶς ος 165 ϱΏαίεποΥ πἰπποπίπᾳ αντ 8 6--δ 

οἩ ἴπθ παθτῖές απᾶ {ποιες πγψ]π{οτ ως ελ Ν 19 . 

οἳ 199 Ῥοββ6ΒΡΟΓ {ὖ.; 8 Πδθ- ΠΟΠΙ8Π απά ἨΙ8Η, ἴο ἆθ- 

{π] βοτνῖςθ ΟΥ α πβοί[α] οῬ]εοῦ 
ατθ ϱαπα]]γ θα] τϐ 14 1.; 
{ο π9οῬ οἵστβ 9: τεν1]Υ 

βίση οἳ Ρτονίάεπορ η πηπϊ πρ 
νπδ 18: Ίο ἀπθῖες τῦ. 8 91 
Ἡ.; Ἡος ποτ Ιπᾶοοσ {ῦ. 

Ῥθοσπιθς {16 {Ίποπιο οἳ Ργαῖ58 65 09, 90: Ίοσ οοτηρασβ{ννθ 

υγ αλ κτς 11 « ΨπθακΏθςς {0. 85 28, 28: Πες 
π θθἆβ, Ἠοῦ α2εᾷ αυ! 5 13; Ίογο οἳ γοαπςσ οἩ]άχοι {0. 

ανῃ 8 14 6 94: ος παίατα] ΠαὈ]1εΥ 
ψἩ]{ο-]οςᾶ, αξεᾷ α5 8 005- ἴο έσατ {ὐ. ἃ 9: Ἠα5 ἔθ 

προ κ 19 ἵ β11θ Ροπ6ΓΒΟΓ εο]{-τεβίγαϊ πῦ 
α5 πιαη {ὺ. δ 21: ἴθᾶβολμεΒδ 
Ίου βετταπίς {ῦ. 8 41. 

ΨΠΙΕΙΝΡΟΝ.ΘΙΕζ.α., Πϊ5 Μαπιπετβ 
απᾶ οιιδίοπι οἱ λα απεῖειιε 
Τρήρίίαπε αποθεᾶ χυτ 27 

σάς, 8 Ἠε]ρ οἱ α ἨϊπάταποῬ ΤΙ σ 

6 10: πιαδί ο απσΏύ 

Ὁγ Ὠος Ἠαεραπιᾶ {0. 811; ᾖᾳσβ ΕΙΕΌΤΗΕΠΙΟΡ ΤΙ 1 
τορπ]αίος ἴλο Ἰοιδο- Ἅευχί, {ο {ωπιοις Ῥαϊπῖα 
Ἠοἱᾶ εκροπάϊίατθ 10. 8 χ9 3 ν ) 



ΑΡΡΕΝΡΑ ἘΤ ΟΟΒΕΒΙΑΕΝΡΑ 

1. ΝΟΤΕΡΒ 

Ῥ.99Ο, οπ.1 8 8, Ἱ. 90 αά: αὐτὸς τύχοι: 366 λ[αᾶν. «γ. 
δ 144 Ῥοπι. 9, 

Ῥ. 98, 8 10, Ἱ. 06 αἄᾶ: οἳ. Ίβοογ, Ώ6πιοῃ. δ 98 ἔστι δὲ 

χρήματα μὲν τοῖς ἀπολαύειν ἐπισταμένοις, κτήματα δὲ τοῖς κτᾶσθαι 

δυναµένοις. 

Ῥ. 128, οἩ. 1ν 5 6, Ἱ. 49 αἆᾶ: καὶ πάντας ἅμα συνάγων, 
{άφιιε ΟΠΙ6Β θἱπιιῖ οοπᾷγεβαπ». Υ. Βομαθίοι αᾱ («πδφογ. ΟοΥ. 

Ῥ. 985 ποῖθ. 1. 61 ἔνθα δὴ ὁ σύλλογος καλεῖται: οἳ, Ογτορ. 
ντ Ἡ 11 αὈὶ ἆᾳ Οτοεθὶ οορΙβ Ἠαθο ἀἰσππίτπχ προιέναι µέλλειν 

αὐτοὺς ες Θύμβραρα, ἔνθα καὶ νῦν ὁ σύλλογος τῶν ὑπὸ βασιλέα 

βαρβάρων τῶν κάτω Συρίας. 
Έ. 1498, ΟΠ. νΙ δ 6, Ἱ. 50 αἆᾶ: Τί Ἠαβ αἷβο Ῥ6υπ 5αρροβἱθοᾶ 

Ὠιαῦ Φαμέν ἃπᾶ οἰόμεθα οι] ὃο ντΙξέεη {οχ ἔφαμεν απᾶ 

ᾠόμεθα τθβρθοβῖτεΙγ; Ὀτπῦ λογο 15 απ οὐνίοας οὐ]θοίίοη {ο {ΠίΑ, 

τί. ἴλλαῦ νο Ἠατο οἴποαυ νογὈς βπο] 38 ἐδοκιμάσαμεν, ἐδόκει 

{ο]]οπίηᾳρ, πο] Π]κουνῖςδο πηαδέ τοίοτγ {ο α Ῥτονίοιβ ἀἱβοιββίοη, 

οἳ υἨΙο] {]λοτθ 8τθ πο ἴχασθς 166. 

Ῥ.144,512, ]. 64 αἀᾶ: ἐφ᾽ οἷς τοῦτο τὸ ὄνομα---καλεῖται, ' Προ 

ν/ΏΟΠῃ {Π]5 ηβηθ 16 Ιππροβοά’. ΟΕ, Ῥ]αί. ΒορΗ. ο. ὃ Ρ. 918 6 τὸ 

ἔργον ἐφ᾽ ᾧ καλοῦμεν (168 οιιΐ Ίιοο ππΟπιει ἐπιροπίπιιβ, ἄθ τερ. 

νο. 16 Ρ. 470 Ἡ ἐπὶ τῇ τοῦ οἰκείου ἔχθρᾳ στάσις κέκληται, Ῥ. 
408 6 ὀνομάζοι ταῦτα πάντα ἐπὶ ταῖς τοῦ μεγάλου ζῴου δόξαις, 

Ῥατπιθη. Ῥ. 147 9 ἕκαστον τῶν ὀνομάτων οὐκ ἐπί τιι καλεῖς; 

Ἐτπί]μγᾶ. Ρ. 217 Ἐ τὸ µανθάνειν καλοῦσιν ἐπὶ τῷ τοιῴδε, Α]οῖὈ. τ 

Ρ. 108 Ὦ ἐφ᾽ ἑκάστῳ ἔλεγες τῷ ἀμείνονι ὅτι κτλ. 

Ῥ. 1632, ΟΠ. ΥΠ 5 16, Ἱ. 92 αά:; καὶ τί δή, ἔφη, ὁρᾷς, ἡ γυνή; 



ΑΡΡΕΝΡ4 ΕΤ ΟΟΠΠΙάΕΝΥΡΑ 929 

Έου α βἰπιῖ]αχ 5οραχβἑίοη οἱ ἔφη ἔτοπα 195 »αῬ]εοί οἱ. ο, ὃ, ὃ, 

ο. 11, 14, ΟΥτ, ν Ἡ 99 η τΥ ποῖθ, 

Ῥ, 1564, 5 20, Ἱ. 111 αἆά: Οπ ἴλο πβδο οἳ ἴπο θπῬ]. α[ίον 
ὅστις πλοαξ πορανο ἵπ Ῥτοσθᾶϊπσ οἸαπβθ 566 8 ποῖο ὮΥ 

"ΒΠ[]οίο {ο Ώεπα. 4ο ἔ, ]. 5 296. 
ο Ρ.159, 540, ]. 916 αἀᾶ: οὐχ ὁρᾷς οἱ ἐς τὸν τετρηµένον.. ὡς 
᾿οἰκτείρονται: οἳ. Ῥ]πίατο]ι Ἀοχ. Ῥ. 27 Ἐ καὶ ὁ σύσκηνος αὐτοῦ 

πάλιν ὁρᾷς ὅτι---πεποίηκε. 
Έ, 1656, 5 19, Ἱ. Τ4 αἄᾶ: «Τηο «τὶρσίπρ᾽ ος «Ἠαπραῖηρ σθα) 

ποπ]ᾶ Ιπο]ιᾶο ὑποζώματα, ἰογπιοπία ος 'Ῥτασϊηρ-τορθΒ) ταππίηα 

Ἠοτϊσοπία]]γ τοιπᾶ ἴ]ο ϱΠ Τρ ἔχοπι {ηθ Ῥου5 α1ἲ, ἱστία “β8118”, 
"τοπεῖα “οογᾶαρο οἳ ἴ]ο τὶρσϊηςρ’, ἱμάντες ΟΥ κεροῦχοι ' Ώχβοθβ 

ο {ο τατᾷ-ατπ), πόδες ΄5Ἰεεί5᾽ ΟΥ τορθ8 αὖ ἴπθ πο 19ο16Υ 
οηᾶς οἳ βᾳπατο ρα1]5 {ο ἠἰσηίεπῖης οἱ βἰασοκοηπίηρ {πεπι, ὑπέ- 

ραι “Ὄχαςθς᾽ ΟΥ τορο5 ὮΥ πηϊοὮ {1ο γατᾶςῬ ατο βλ]{έθᾷ {οτο απᾶ 

αἲῦ αοοοτᾶϊπσ {ο {πο ἀῑτεοίοη οἱ ἴἶπο ψ]πᾶ, χαλινοί “Παα]ης 

χορθβ’, {ος Ποϊβίπρ ος Ἰεέῖτηρ ἄονπ {πο γατᾷ απᾶ {1 βα1], πα- 
᾿ραρρύματα τρίχινα οἰβεία οἳ “Ἠαϊτ οπτίαΙηβ) {ος Ῥτοίεσίίοι ος 
"μα πιθη ασαϊηςδύ Ἠϊσλ 5θα5 απᾶ {Πο ΘΠΕΙΙΥ, σχοινία ἀγ- 
κύρια “ΑΠΟΠΟΣ-089168᾽, σχοινία ἐπίγυα ΟΥ ἐπίγεια τεῖπα- 

οιἶα «βίετη-σβῦ]ος’ Γογ πηοοτῖηςρ {1ο 5Ἠ1Ρ5 {ο ἴ]ο ΒἨΟΥΕ, ἄγκοιναι 

απφιίπαε ΟΣ ΤΟΡΘ8 ὙΠίολ ]οϊποᾶ ἔῑπε τη]άᾶ]α οἳ {θ γατᾶ {ο {ο 
τηαςδί απᾶ αββιείθᾶ 1ΐ5 οἸοναίίοἨῃ. Τη9 «ποοᾶσςπ σθα.) Ιπο]αᾶθᾶ 

πο ταρσοί, 0815), πηδάλια σιθεγπασιμία “ταᾶᾶειϐ), κλιμα- 

κίδες εοαῖαε “Ιαάᾶεις)᾽, κοντοί “ραπίηρ ΡοΙθΒ’, παραστάται 

«ῬτοΡς ἔοχ ἴμθ ϱαρροτύ οἳ ἴθ τιαβί αὖ {πο Ῥοέίοπα οἳ {19 νοςβο!’, 
ἱστοί πια]ὲ «ἴῑια τηβδῖς’, κεραῖαι απίεππαε 'ἴπο γατᾶς). Α. Ῥδοκ] 

'Ὀγ]πιπᾶεπι ἄθεγ ἆαθ 5αειυεδεπι ἄεδ 4ἲΠίδε]επ δίααϊεἙ. 

Ῥ. 167, οἩ. ντ δ 19, Ἱ. 119 αἄᾶ: ὁποῖα ἵ5 {0Υ ὁποιαοῦν. 
Οἳ, Οστ. τα Ἡ 29. 

Ῥ. 179, οΗ. 1χδ 1, Ἱ. 4 αζᾶ: τί δὲ εἰ µή: Τβδοποπιασηας 18 
Τοπᾶ οἳ Ιπίτοᾶπεῖπᾳ Ἠ]5 τερ]ῖες γη {15 ἔογπιπ]α, πἩΙοἩ ἶ5 πού 
'Τοππᾶ 1π οἴπει πχ]ήησς οἳ Χαπ. Ἠατππαππ βαρροβίς ἐλαῦ ἔ]ο 
"ΝτΙ{ΕΣ ΑΏΟΨ5 Ἠ]β Κποπ]εᾶρο οἳ οἸατασίες Ὦγ πιακίπᾳ Ἠϊτα πβο 
ἴπθ β.τηο Γοχτητπ]α, ]αςί 5 ΑτϊςίορΏαπθς 1Π {πο Ρίμέις πια]ος {λα 

.Δίκαιος ᾽Ανήρ αἶναγς πβο {ιο αἠτπιαί[ϊῖνο τερ]γ κομιδΏ μὲν οὖν. 

ος Ε. 111, 8 ᾱ, Ἱ. 15 αἀά: οὔβεινο Ὠιαί ἀγγεῖα 8 Ἠοιθ ποῦ 
᾿ Βιο βα0]εοί Ῥαΐ ρτεᾶ 1σαίο, 
] 
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ἕ  ππν 6 19, 1. τὸ αἆᾶ; ἨατμηπκπἨ πνου]ά βαρβΙσ τὴν 

εὐπραγίαν α[ί6ί ἐπιγιγνώσκειν. 

Ῥ. 183, οπ.χ 8 δ,Ἱ. 86 αά: Ογτ. τὰ 3, υπ 1 41, νὶἩ 90: 
απᾶ ἄεῖε 96 Ὀ6[ογο ἀνδρεικέλῳ. 

Ῥ, 908, οἩ. χιτ 5 8, Ἱ. 41 αἀᾶ: εὔνους: Τ1ο βἱπρα]αχ 16 αβαοά 

Ῥοθεααβο 6 15 Ἠετο ϱροαχίπσ οἱ {πο Ῥαχ[ίοσ]αχ βΊαγο ν]οπα Ἶθ 

ν1βΏθΒ {ο Τηα]θ ΓΟΥΘΙΠΒΏ (ἐπίτροπος). 619, 1. 60 αἆά: τοῦτο - 

6ο, τὸ ἐπιμελεῖσθαι. 

Ῥ. 308, 5 20, Ἱ. 115 αζᾶ: ἡ λεγομένη, «μας Γεγέηγ. 

Ῥ. 413, ΟΠ. ΧΙΠ 8 8, Ἱ. 40 αἀά: Ο4. Μετα. 1 ἵν 19 καὶ μὴν 

γλῶττάν Ύε πάντων τῶν ἕφων ἐχόντων, µένην τὴν τῶν ἀνθρώπων 

ἐποίησαν (οἱ θεοὶ) οἵαν...ἀρθροῦν τε τὴν φωνὴν καὶ σηµαίνειν πάντα 

ἀλλήλοις ἃ βουλόμεθα. 

Ῥ. 318, 5 9, Ἱ. 48 αἀᾶ: τῇ γαστρὶ αὐτῶν ἐπὶ ταῖς ἐπιθυμίαις 
προσχαριζόµενος, /!αοοοτάαπί ἃὰ Ίεαχ δβίοπηΒο επ 815 ἆθ β85 
αρρόδ(5’, ο εβί-ὰ-ἀἶτο απ ἀε]ὰ ἆθ 565 δἰχίοί5 Ῥθβοίης (4. ζαεοῦ). 

Ῥ. 311, ΟΗ. χιν δ 6, Ἱ. 94 αἆά: τούτων απᾶ δ Ί, 1. 27 ἐκεῖνοι 

686] τοίθγ {ο ἴ]ο Ίαν οἳ Βο]οη απᾶ ΏτασοηἨ. 6π, ]. 81 πλου- 

σιωτέρους τῶν ἀδίκων αγθ {ο 6 {ακοη {ορείμεγ. 
Ῥ. 419,0Π.ΧΥ61,].4 αᾶά: κτήσῃ: Βειπατάα]ῖς (5/πιῦ. σγ. ἵπι 

Ῥ]αῇ. Ρ. ϐ) Ιπαοπίοιε]γ βασαοβίς ἐιαῦ ΤΠ(αρα) ΟΤΗΟΗΙΟ να». 
Όλο οτἰσίπα] χοᾶίηᾳ, οογταρἰεᾶ Ιπίο ΚΤΗΟΗΙ Ὦγ ἴἶνο ου]ίέθ- 

γα{ίοη οἱ ἴμθ ῬτθροβίΒοη παρά.  ὅδ8,Ι.22αἀά: Τηε οπιρῃαβῖς 

18 {0 Ῥο Ἰαἱᾷ προη ἴσως /ογίᾶρεε, 85 Ἠδτίππαπη Ῥοϊηῖς οα{, αἀάϊηρ 

11ο οπίπα Βοοταίθςβ {πάϊ]οαί 5ο ἁἅἷα ἔταβίτα απαθβῖ-. 

νίβρο, οαχ αρτ]οπ]έαχα θ]οῦ ΟΡΊΙΘΏ{ΟΒ, 81108 ΘΡΘΠΟΒ. 

χοᾷάετεῖ, οὗ πάηο ἄεππατπι 8191 1]]άτη οοηπΙθο{πτατα Ἰπ. 

ΠιΘΏ{ΘΙΩ γοηἱββο, αρτἰοο]αταπι ἱπορίθτα ες αγ{15 ἆπι-. 

Ῥετ]{]α ΏβΒΟΙ’. 1. 99 αἀᾶ: αὐτή...ἥδε Ίιαεο ἔρεα. 
Α, ᾖαοοῦ. ’ 

Ῥ. 35ο, 5 4 αἷᾶ: Λ. ᾖαο0οῦ {ΤβηΏβΡΟΒΘΕ {πῖβ π]ο]θ 5εοῦῖοἩ. 

α{ίοι 5 19. 6 π, Ἱ. 46 αἀᾶ:; τοῦτο Βο9. ὅτι δεῖ γράμματα. 

ἐπίστασθαι, ' 

Ῥ. 491, 5 9, Ἱ. 62 ἄοῖε ἴπο π]ο]ο ποῖθ. | 

Ῥ. 333, ὃ 13, Ἱ. Τὸ αἀά: πολὺ...μᾶλλον, ΄ζοΥ πΠπΟἩ ΒίΥΟΠΓΟΓ. 
ΥΘΔΡΟΠΒ᾽. Έος {19 ]η1ρεγναίοη οἳ. Ἱ 8 8 1. ὅδ. : 

Ῥ. 337, ΟΠ. ΧΥΙ 8 8, Ἱ. 47 αἀᾶ: ἐπισταμένῳ σοι --φράσω ὧς: 
Τηο πιαίη 1άει Ἠετθ ἶ5 ἵπ πο Ῥρατβοῖριο; ΄Υοι ΚΠΟΥ βἰτεβᾶγ 8. 

α 
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βιθαέ ΠΙΑΠΥ {ἰμίπρς--γοα {ο Ὑ]οπι 1 ΑΠ ροΐπᾳρ {ο αχρ]αί 

ες. ̓  

Ῥ. 38ο, 8 14, Ἱ. Τ2 αἲᾶ: ἂν γίγνεσθαι ἵρ οᾳπἱνα]επῦ {ο 
Όμο Ῥοίοπ{ἶα] ορία{ῖνο οἱ ἀῑτοοί ἀἴδεοιτβε, α5 ἵπ 5 9, ]. 46. 
ϐ 1δ, Ἱ. 89 αἆᾶ: καί γε: υπάοχίαπᾶ ὅτι δεῖ κτλ., «765 απᾶ 

{παῖ ντο πια οἱο, 
Ῥ. 381, ΟΠ. χνπ δ 5, Ἱ. 10 αἄᾶ: 1 16 Ῥεχμαρς Ῥείίοτ 

{ο τηη]κο τὴν γῆν ἴ]ιο ορ]οεί οἱ σπείρειν. 
Ῥ. 386, 8 π, Ἱ. 60 αἲά: Έοςυ ἴ]ιε Ῥοβίῖοηῃ οἳ χείρ οΡ. 

κχδ 4, ]. 2. 68, ]. 64 αἀᾶ: ἂρά γε, 5ΙΡΡΙΥ λέγεις. 
6 ο, Ἱ. 05 8, αἲα; Τηϊ8 απεβῖοι 15 αα1ίθ ἴπ ο Βοοταίίο 

| ναῖη οἳ Ἠτπιοαχ, απᾶ {οπᾶποβ {ο Ῥ]αγίης οἩ Νοχᾶβ, ποῦ 

΄αἰπαγς ἵηπ {πο Ὀθρύ {αβΐο. Οοππραχθ ο. κκ 6 97 π]οτο Ἠανίης 

΄. Ἠοατᾶ ΤςοἹοππασ]λας’ αοοοαπύ οἳ Ἠϊβ {αΐμπαι”5 πιοί]οᾶ οἳ ἆθαλμτπα 

η Ἰαπᾶ, Βοοχαίες Ἠππιοχοπε]γ τθιπατ]κ ἐ]λαί Ἡο Ἰαᾶ 5 ΠηπΠοἩ 
| χῖσΏί {ο Ῥο οα]]οᾶ φιλογέωργος, 88 6ΟΥΠ-πιετομαπῇς, Ἠ11ο 561] 

1π {ιο ἀοατοξῦ πιατ]κοῦ, Ώαγο {ο Ῥο οα]]θοᾷ φιλόσιτοι. 
Ῥ. 387, 5 10, Ἱ. Τ0 αἄᾶ: Α. ἆαοοῦ ππάφτείαπᾶς τὸ σπέρµα 

Ά5 ἴπο εα0]οοῦ οἳ ἔχει, ο ϊππρ ἡ γῆ απᾶ ἀπὸ τοῦ σπέρματος. 

Ῥ,. 34ο, 5 19, Ἱ. 100 αᾶᾶ: τί δέ, ΞαΡΡΙΥ δοκοῦσιν ἄν σοι 
ἐπικουρῆσαι. ξ1δ, 1. 110 αἀᾶ: ἐμβαλεῖν Ρο. τῷ σίτφ. 

Ῥ. 343, ΟΠ. χνπι 6 9, Ἱ. 14 αἀά α[ενγ “ρατροβθ’;: 1.9. 
5α/Ποἰεη{]Υ Ίοηᾳ. 

Ῥ. 348, Ἱ. 16 αἆά: τὸ---λειφθέν, 8ο. τὸ µέρος τοῦ κα- 
λάμου. 

Ῥ. 244,84, Ἱ. 27 αἀᾶ: ΑΛ. ζα8οοῦ απάριβίαπᾶς {ἐ]θ οοηβίτΊο- 

Ώοη {ο Τε καὶ (οἶδα ὅτι ἁλοώσι ἐλαύνοντες) ὑποζύγιά γε 
καλούμενα ὁμοίως κτλ., “απᾶ 1 Έπονυ ἴλαῦ ἴἨαογ ΘΠΙΡΊΟΥ 

ἹπαιΙοτοπ{]γ α]] Ἰπάβ οἳ ϱο-σι]]οᾶ Ῥεαςδίς οἳ Ὀπτάεπ, οχ6Ἡ, 

ΤΩΠΊ6Β, ἨΟΥΒΘΡ’, Ἠε τεαᾷςβ ὑποξύγια ἐλαύνοντες ἴοι ὑποξζυγίῳ 

1η Ἱ. 25. 
Ῥ. 3447, 5 δ, Ἱ. 54 αἄᾶ: ἴλο ἐπαλωσταί απο ἴμο Ι4Ώοατθχβ 

νηο5θ Ῥαδίπεςς 16 19 {ο βρτεαά οτό {1ο βΊθανθς 5ο {]αῦ {16Υ πιαΥγ 
{α]1 απᾶοχ {πο {6εί οἱ {1 απῖπια]5 οπρ]ογεά {ο ἐτθαᾶ {παπα οπῦ. 

"{ὺ. αἆά: στρέφοντες β0. τὰ ὑποζύγια. 1. 86 αἆά: ὁμαλίζοιεν 
ἂν τὸν δῖνον, ΄{Πα6γ νψ]] οᾳπα]15ο {πο {μτοβμΙπσ-Βοος” 1.Θ, πιβ]κθ 
᾿ἳιο Οιγοςμίπρ απίξοσπι 81] ογεσ {ο ΟΟΥ. 

πο 1. 349, ὃ Ἱ, ], δ1 αἀά: ἐκ τοῦ ὑπηνέμον }ί ἐκ τοῦ προση- 
. 
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νέµου µέρους, 'ἴ]πο ε1ᾷθ οἳ {πο ἐγοβμίηρ-βοου πἩΙοἩ 15 απᾶσχ. 

{16 πγ]πᾶ οἳ ἴπο οἶλαγ) 1.6, ΨΠΙοἩ 15 {ατίμοςέ ἔτοπι {]ιθ Ῥ]εο 

νηθηοοθ πο ν]πᾶ Ῥ]ουγς. 

Ῥ. 35ο, ὃ 8, Ἱ. ὄὅ αἄᾶ: µέχρι τοῦ ἡμίσεος τῆς ἅλω: Ἱ 
Υαηηθις βαγτθίαϊ{ 1ογβᾳἹ] αγαῖν γαηηό 1ο Ῥ]ό απ οοσαραίξ Ἰα 
πιοϊθΙό ἆθ Ί βαγ{αοθ ἆε 1α1γθ) (4. ζαοοῦ). 

Ῥ. 351, Ἱ. 00 αἀά: σνυνώσας 5ο. λικµήσω. 
Ῥ. 353, 5 10, Ἱ. Τὸ αἀά: καὶ ταύτῃ, /{οΥ {ῖβ ΤΘΒΘΟΠ, 1οῦ. 

{ο 8ρθα]ς οἳ οἰπειρ”. 1. Τ4 αἀά: καί 1.6. ΑΠΙΟΏς Ο{]οχ. 
αἀγαπίαρος. 1. Τὸ αἲᾶ: Α. ζαοοῦ χθβᾶς ἅ γε δή...τὰ μὲν. 
γάρ, απᾶςιβαπᾶΐπᾳ Βοοχαίθ {ο τθρΙΥ {ο {λαο ]αδὲ ποτᾶς ο 

1βοΏοπηβοΏας: «765 (16 ἵ8 ΥοΥΥ 6ΗΒΥ {ο Ίθασπ) αἲ Ἰοαςέ {λαο Ῥατίς. 

οἳ αρτίοπ]έατο πο] 1 Ἰσιου; {οχ, 86 16 αΡρεαχβ (άρα), Ἰ απ- 

οοηβοϊοαςΙγ απᾶρτβίοοᾶ αἲ] αὐοαί βοπ]ηρ”. 

Ῥ. 356, ΟΠ. χικ 5 8, Ἱ. 47 αἀά:; ᾖαοοῦ απᾶρτείαπᾶς διὰ τῆς 
ἀργοῦ εἰς τὸ σκληρόν {ο πΙΘΔΠ ΄ οε]]ο ({ειτε) απ ο5ὲ πέα]]σόο 
1 όσατᾶ ἄο Ία ἁπτείό, οεβί-ὰ- ἀϊτο ἄοπῦ οἨ πα Ῥα5 ἰτανα]]]ό ἃ- 

ν8ΙΠΟΥΘ Ία ἀπτοίό’. 69, Ἱ. 69 αἄά: Τηο απαβΙοπ 18 ΑΙΠΙΡΙΥ. 

ψΥΏθί]αυ έ]πο ϱ11ρ εἸλοι]ᾶ Ὦο ρ]απέθᾶ γοτέϊσα]]γ 1π {πο 5ο1], ος ἐπ | 

ρατί οἳ 15 Ὀε]ουν {ο ϱατ/ασο ϱμοτα]ᾶ Ῥο Ἰαἱά οῬ]ᾳπα]γ, υἩ]ε ἐλαί 
αΏογο τοπιθίης νογσα], 5ο ἐ]ιδέ {πο οα{ῖπα «Ποπ]ά τοβαπιὈ]θ 1. 

{οτπλ {ια Ἰδίίος ἄαπιπια Ἰπγοτθεᾷ (16. οἩ 1ΐ5 Όας]κ) | ος. ος ιο. 
Ῥ. α58, 5 11, Ἱ. Τ0 αἲᾶ: ἴ]ο ποτά ὑπὸ μὲν τοῦ ὕδατος 

Άγθ Ὀοςύ ο Μ{θᾶ. 

Ῥ, 36ο, 5 19, Ἱ. 84 αἀᾶ: βαθύτερος, “πο]αίνο]ν ἀεερ”. 
Ῥ. 367,08. κκ ὃ Ἱ, Ἱ. 98 αἆᾶ: ποιοῦσιν οὕτως «ἄο βο’ 1.6. 

Ἀἄναηορ ἵπ οχᾷοΥ, 66, Ἱ. 41 αἀᾶ: τοῦτον-- οὕτως Ῥτο-. 

Ἱερίοβ]]Υ {ος ἐπιμελοῦνται ὡς τοῦτο ἔχῃ οὕτως. Ο8, Ώε]οἩ. 

1. 50. ; 
Ῥ. 3268, 5 10, Ἱ. 60 αἄᾶ: καὶ τούτου /’{Πὶβ αΠΙΟΠςΡ οἶπογ 

σ8188”. 619, ]. 69 αἄά: Α. ζ8οοῦ 19ἱΠ8 πρὸς τὸν σπόρον. 
ψῃ δεῖται (Υθ8ΠΠῖγθβΒ {ογ βοπῖηρ’. ' 

Ῥ. 369, 8 14, Ἱ. Τ4 αἆᾶ: Τ1ο ονᾷεχ 15 οὐ γὰρ ἔστιτοῖς μὴ 

ἐργαζομένοις προφασίσασθαι ὅτι οὐκ ἐπίστανται (τὴν. 

γεωργίαν), ὥσπερ (ἔστι προφασίσασθαι ὅτι οὐκ ἐπίστανται) τὰς 

ἄλλαςτέχνας. 

Ῥ. 37ο, 5 16, Ἱ. 89 ειικἰεμία αἱ ]οἱοιυ: “οπθ τηδη 18. 

βπιροχίοχ {ο {επ ὮΥ Ῥορϊπηϊηα Ἠΐβ ποχ]ς ἵη ροοᾷ {πιε, απούλος 

σον ”-- 

Ἶ 
΄ 
ή 
| 

τν -- 

μι δν. 
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έοο ἶ8 εαροτῖος Ὦγ ἐμοίσ (1.6. ἔῑιο {οι οἴποις) Ιθατίπς οϐ ποι]ς 
᾿Ῥε[οτο ἐλλαῖγ ἠτηο”. 
| Ῥ. 471, 6 18, Ἱ. 95 αάά: ὥσπερ καί /Τί 15 Ἰαδί α5 1’. ΟΙ. 

Ὦ χνδτ, ]. 49. 
ο Ῥ. απα, 6 24, Ἱ. 199 αἀᾶ: πο Βχεῦ οὕτω τεῖαι ἴο ψ]αό 

Ἡ Ῥνεοεᾶςς, {1ιο βεοοπᾶ {ο γ]ναί Γο11ονς. Τταπε]θία: ἐπί Ί6ββοῃ 
18 αἲ ἔ]ιο β8π1θ πιο να]ααῦ]θ, 45 Υοα 566, απᾶ οἩἨ {πο οἴ]λος 

᾿ Ἠαπᾶ 5ο 688Υ ἴο ἂςκ ἵπ μα παϊπᾶ {παί οἴο.) ξ 26, Ἱ. 146 
Ἡ ει μίε: «1 (απγ οἳ ἴλεπι) Μεϊοπεᾶ α Ἰβχσο βαπι’. ΟΜ. 
ο, 8 8, Ἱ. 90. 6 58, Ἱ. 158 ειὐειϊωίε: “νετεγος ἴ16Υ 

᾿ | «Ἴαπορ {ο του 16 αναγ᾽, απᾶειίαπᾶίηρ ἀποβαλόντες νι 

τύχωσιν. 

Ῥ. 27Η, οἩπ. κχι δ 8, Ἱ. 18 αἄᾶ: Οοηπβίπο: καὶ οἱ μὲν 

Ἰ ἱδροῦντες ἐκβαίνουσιω ἐπαινοῦντες ἀλλήλους ὅ τε Κελεύων καὶ οἱ 
᾿πειθόµενοι" οἳ δὲ ἀνιδρωτὶ ἤκουσι, (ἐκβαίνουσι) μισοῦντες κτλ.: 

“εἴλοβθ π]ιο Ίατο τονψεᾷ Ἠατᾶ Ιαπᾷ, οοπρταἰα]αίῖηπσ θαοὮ οἴμεχ, 

11ο Κε]εαρίθβ απᾶ 5 εαροτγᾶϊπαίεςδ; ἴποβο οἩ {πο οοπίτατγ π]ο 

Ἡ Ἰανο οοπιθ α5Ἡοτο π(ποαύ Απεαίίπς, «πχ5θ απᾶ ατο οπτρθᾷ ὮΥ 
΄. ἐμοῖτ οἨῖεξ, 35 {1ου Ἰαπᾶ. 66, Ἱ. 27 αἄᾶ: βἰπ]ατ]γ πο βπᾶ 

΄ παρέχουσι Ὦγ ιο βἷᾷθ οἳ παρέχονται ο. ΥΙ 9 ]. 45 απᾶ ]. 44. 
| Ῥ. 479, ὃ 8, Ἱ. 49 Ίο: ἴπο πβο οἳ ἴπο ἀαίγο χειρί 508 

Ἰ Πλ.ς ΤΤ4. 
Ῥ. 381,5 19, Ἱ. τ9 αἀᾶ: λέγεται Ρο. βιοτεύειν. 

τ. ΟΕΒΙΤΙΟΔΙ; ΑΡΡΕΝΡΙΣ 

Ῥ. 393,6Π.15 δ, ]. 16 αἀά: τετόα καὶ ὁ οἰκόνομός γ᾿ ἂν ὡσαύτως 
' Οπίοῦπ]ο ἰπραις Ἠατίπαππας, πό Ίαεο τοβροπᾶραί: ἔμοίγε 

'. δοκεῖ, ὢ Σώκρατες, καὶ ὁ οἰκόνομός γ) ἂν ὡσαύτως 1.6. τὸν ἄλλου 

|. οἶκον δύναιτο εὖ οἰκεῖν. 514, 1.100 αζᾶ: τετθα ἣν ὠφελιμώτεροί 
γε ὦσι τῶν βοών Ἠατίτππηπο αἱ Ἰαησαϊᾶα ϱ]οββαίοσθτα οθηῦ. 

Ῥ. 398, 5 16, ]. 119 αἀᾶ: Ῥτο τὰς ἐπιστήμας Ἠατίπιαπηας 

΄ταύτας ν. ἐκείνας τουυϊτίῦ απο 1πδία ο8Ί1βα. 

οἩ. 161, ]. 2 αἀᾶ: ἀρκοῦντα πιαό Ἠατίππαηππας, 1. 91 

οὐ νοὶ οὐδὲ πάνυ ῥᾳδίως Ἰεσεπᾶαπι ρτοροπίξ Ἠαχπσηπας, αέ 
-5οηβας Εν πια Όοπα οἳ υεπίγεπέ «φιῖπφις πιπίθ /ογίαςδε 
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επιεγεπέιγ, «ιιπιπιοᾶο πι Πἱεϊαίοπε ἀγαθός τις ὠνητής αἀεβδοί; 

εεᾷ εἰ ο υίω αἰφιιο ἀιδἰαπίεν ἰαπίαπι ἆαγεί. 58, ]. δὔ αἀά- 

Γτηδίτα σοῦ ΔΠῖθ μᾶλλον ἀαπιπαῦ Ἠατίπιαπητβ. 6 18, ]. 89 

χρήματα α βοἶο]ο Ιπίογρτείαίοπίς οαάδα αἰθοίατα νἰάδίαν 

Ἠατίηαηπο. :8 16, Ἱ. 103 αἆᾶ; καί ἴεπιοτθ ἄαπιπαῦ 
ἨατίηβηπΠς, 

Ῥ, 394, ΟΠΗ. πι δ δ, Ἱ. 96 αἆά: Ῥτο γεωργίας Βαπν 
εοπ]. ἀγρούς: ἴα γιᾷς Τιεχ. 9. υ. 

Ῥ. 396,0Π. τν 5 8, Ἱ. 18 αἀᾶ: Ῥτο ἔχουσι οοη1. Ἠπχίαπητα. 
παρέχουσι. 66,1. 49 αἀᾶ: οἷς: οὔς ἨΗαγίπιαηη. ξτ,]. 66 

αάά: νετθα καὶ τῶν σατραπῶν πποῖς Ιπο]πάεπᾶα Ῥαΐαί Ἠατί- 
ΊΠ8ΏΏΤ5 ο]. ᾳπαο 6 10 κα. πατταπίαν, 

Ῥ. 396, ἕ 8, |. 69 αἀᾶ; πἴχαπιαπθ τὴν γῆν εἰ 5 18, 1. 101. 

κῆποι αἱ Ιπαί]α, εχἠ]ησῖς Ηατίππαηπας, 
Ῥ. 39Η, ΟΠ. ν δ 8, Ἱ. 18 αάά: διὰ τῶν χειρῶν ἄε]. Ἠατί- 

ΙΠΔΏἨ 38: 1άεπα Εἶπθ Ιπβία, 81188 τῇ χώρᾳ καί 8 Τ, ]. 86 8Ώθββ6Θ. 

1ηβ]10. 6198, 1. 62 αᾶά: τὰς: τά πια]ί Ἡατίπηαηπτϐ, 

Ῥ. 398, ΟΠ. νΙ ὃ 8, Ἱ. 16 αἀᾶ; εκρεοίθ χρημάτων κοινω-. 

γοῦντας. 

Ῥ. 399, οπ. υπ 8 88, 1. 907 αἀά: ἐκλίπῃ: ἐξίῃ ποι οπή. 
Ἠαταπαηπβ. 

Ῥ. 899, ΟΠΗ. ΥΤΠ 8 2, Ἱ. 19 αἆά: τό απἲο τὴν ἀρχήν τοααϊτῖό 
Ἠατίπηπβηηβ. 

Ῥ. 803, ΟΠ. χ 8 8, Ἱ. 2ὔ αἀᾶ: τετνα φαίην ἀληθίνας 

εἶναι Ῥτο βραχ1ς ἨαῬροῦ Ἠατίηπαπητα, δ 4, Ἱ. 20 αἴτο 

(Βαιρῃο) αἆᾶ: τοῦ ἱππηλάτου οοπ]. Ἠαβετας Ί/πεπιος. Ν. 5. ἂν 
Ῥ. 9ἵ Βοοταίεπι ταίαβ ρος 1οοαπα πδ Ῥοείσο ϱὐ πιασηΙβοο. 
γοσαΡα]ο. 

ο. χι δ 11]. 086 αἀᾶ: εἶναι ἀδταπαῦ Ἠατίππαπηπβ: βοηθθηξίαπα 

οπἵπῃ 6956: φιοπιοᾶο Πέ (1.6. ᾳ πα έαα οπτα οβιοίατ) μὲ [ας αἷὲ, νε 

εἰίαπι ο Ὀε]ῖο εαἴυιπι αὐίγε ῇ 
Ῥ, 898,5 19,1. Τὅ αᾶᾶ: ῥώμη 8ἶπο ατῖϊο, το(αϊτίξ Ἠατίππαηης 

έ1αῦὈοτθ επΙπ) αἰξ “εὕ τιοβ]οίς εχοτοϊαοπίρας αἱ τα]είπᾶο οοἩ- 

βοτγαίτχ, Πα ΏΟΥ8 ΤΟΡΟΣΕ, αοοθάαπζ. 5528, 1]. 150 αάᾶ: ἆπο- 
λογεῖσθαι μὲν (89. μελετῶν) οὐδένα ἀδικών, εὖ δὲ ποιῶν 

ὅσους ἂν δύνωµαι Ἰοσοεπάαππι οοηβεῦ Ἠατίπιαππας: 1ᾷρθπ 

6 26, Ἱ. 150 Ῥτο διειλημμένως, νπ]{ διειλημμένος κατὰ τὸ. 

Ἱαννώνου ψήφισμα, ἄε ᾳπο γἰᾷο Ιπίατρτείος αἆ Ἠαῖ], τν 90. 
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5. κ ὃ 9, Ἱ. ὅ αἄᾶ: φυλάττει γε πιθ]ς Ἠατίπβηπτβ. 

86, Ἱ. 46 αἲᾶ: τὰ ἀγαθά ἀε]εί Ἠατίτπαπητβ. 
Ῥ. 808, 5 τ, Ἱ. 96 αἀᾶ: οἱ ἀπολαύοντες: ατθοπ]απα εχραηχῖ6 

Α. /αοοῦ αέ βεηδα5 αἶξ «16 15 Ὀγ Ρτοβ {πα ΡΥ...]ιαῦ ἴλπου Ὀθοστηθ.. 
88, ]. 45 αἆᾶ; εὖνοι ὄντες πάντες Α. 1αοοῦ. ξ14, ]. Τὸ αἀᾶ- 

ῥάδιον, πί αἆ οκρ]ἰοαπάιτη εὐπετές Ιηπβδοτίαπα εσριαηχί6 Ἠατί- 
ΙΙΔΒΏΠΣΒ. Ἀοηπ ορα8. ξ αἩ, Ἱ. 96 αἄᾶ:; γετθι περὶ τῶν 

παιδευοµένων εἰς τὴν ἐπιμέλειαν 5οἶο]ο ἀθεθετί ραίαΐ{ Ηαταπβηπας 
εἴ α Χεπορποπίο αρίπά]σαῦ. {ῦ. τοῦ λόγου -τοῦ5Ξ περὶ 

τῶν παιδευοµένων Α. ζαοοῦ. 

οΗ. χιτ ὃ 4, Ἱ. 1Τ αἆᾶ: σὺ καὶ Α. ἆᾖαοοῦ οσπι Ἠοτί]αίπ]ο. 

δ 6, Ἱ. 98 αἀᾶ; ἐκ εχεαηχίῦδ Α. σαοοῦ. ξ9, 1. 47 αᾶά: 

διδάσκειν Υπ]σο; µανθάνειν Δ. ζ8οοῦ. 1. 48 ἐπὶ ταῖς ἐπι- 
θυµίαις αἀᾶ: καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις ἱεπιρίαί Ἠατίπαπητς. 
1. 49 αὐᾶ; ἀνύτοις Υα]σο: ἀνύτοιο Α. ἆ8οοῦ: Ιάεπι Ἱ. ὄλ τῶν 

φύσεων ΟΠΗ. δ 10, ]. δ4 αἀᾶ- χρῆσθαι νπ]σο: χρήσεσθαι 
ἴΘΠΙΕΥΘ Α. ὁύαοοῦ. 5 14, Ἱ. 68 αἲᾶ: ἢ κολακεύμασι Υπ]ρο: 
ἐπὶ κολσκεύμασι :54Ἠ5 βπίτο Πΐτο ᾳπο ος Παΐἴίεσιε5’ Α.. ζα6οῦ 

6]. ο. κιν 6 ὅ, Ἱ. 20. 

ΟΠ. χτν 6 2,]. 8 αᾶ: µή τα]ρο: μηδέ Α. {89οΡ. 658,1. 10 

αἀᾶ: ταύτην- -τὴν δικαιοσύνην, 1.8. ἴμο Ἰαβίϊος πΏῖοἃ οοπβῖςί5 
1η ἀπέχεσθαι...καὶ μὴ κλέπτειν. ξ4, Ἱ. 1Τ αἀά: τοὺς 
οἰκέτας οχβ]ηχιῦ Α. {αοοῦ. ξ δ, Ἱ. 2ἱ αἆά:; δῆλον δ᾽ οὖν 

Α, {αοοῦ. 

Έ. 905, ξ 8, Ἱ. ὃὅ αἆᾶ; χρήσεως: διαχειρίσεως Υ. µετα- 
χειρίσεως 80. τῶν καρπών τθπ]τῖό Α, ᾖαςος, ἵπ ἰθχία Ἠαδεύῦ 
χειρίσεω». 

ο5. αν 5 1, Ἱ. ὅ αἆᾶ; ὠφελιμώτερα νι]ρο: ὠφελιμώτατα 
Α. ζαοοῦ. ᾖ. 9 αζᾶ: ὦν τοιοῦτος Α. ᾖαεοῦ εὔ ]. 11 ὁ τοιοῦτος 

ππ]]α 1άοπθα οδτδα. 1. 15 αἀᾶ: τοῦ λόγου νπ]σο: τῷ λόγφ 
Α, {οοῦ. 510, ]. 05 αζᾶ: σὲ αὐτόν Α. ζαοοῦ. 

ΟΠ. αντ 6 8, Ἱ. 11 αἀᾶ: Ῥτο ἀλλοτρίας γῆς τεφπ]πῖέ Ἠατί- 
ΙΗΘΏΠΙΡ ἀπ αὐτῆς τῆς γῆς. ξ 4, Ἱ. 186 αζᾶ: Ῥτο αὐτήν 

εἰεσαηίοι Ἠατίππαηπας αὐτή οοπῖ, 67, ]. 91 αἀᾶ: νοτΏα καὶ 

οὔτε καταστήσαντες πβαπθ αἆ 1. 84 ἐν τῇ Υγῇ οτι. Α. {αοοῦ. 

1. ὃ8δ αἄά: τετρα περὶ τῆς ἀγαθῆς γῆς οπι. Α. σαοοῦ. 

8 9, Ἱ. 46 αἄᾶ: εἰ βουλοίμην, γῆν ἐργαζόμενος: υίτρα]α 
ἵ ὑαπεροξῖΐία Ἠατίπιαππας Ἱεσεπάππι οθηςεῖ εἰ βουλοίμην γῆν 
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ἐργάζεσθαι. ξ 19, 1. 60 αάά: ὑπεργάζεσθαι γα]σο: κωνα 

Α. «που προεργάζεσθαι ἵπ ἴοκίαπι ἹπίαπΠς ϱ ο, κκ. 17. 

δ 1ᾳ, Ἱ. θ4 αζᾶ: καταβαλεῖν Υι]σο: καταβάλλειν Α. {899οῦ. 

Ῥ. 896, 5 16, Ἱ. 80 αάά: καὶ τούτους δίχα Υπ]ρο: τούτους. 
καὶ δίχα Α. ᾖαοοῦ, αἱ βεπβας Εἰέ “πο βαΗββθᾶ ψίἩ πιθγθ]γ. 

ἀἰσσίπρ, {που παπβῦ 8ἱ5Ο (κα) βεραταίθ. 1. 85 αάᾶ: ἐπιπολῆς. 
οπ. ΑΔ. ζασοοῦ. | 

οΗἩ. ανπ 6 1, Ἱ. 4 αἀᾶ: τοῦ σπόρου ὥρας Α. 6αοοῦ, . 

Οαβ{ε]]οπεπα βοοαίτβ, 85, ]. 10 αἀᾶ: ἀφήσει αὐτούς νη]ρο:. 
ἐφήσει (ρεγπιίεί) αὐτοῖς Α. ζαοοῦ; επι Ἠπτίηδηπας, απ 

ν. 13 Ῥτο δή γε τεροπῖν γάρ ἀε]είο καὶ τό: πθᾳτθ Θ6ΠΙΠΙ ΠΟΥΙΠΙ 

αΠαπὶᾶ αΏεττο Ῥοσταίθπι 5οᾷ βἰσπίβσατο γε]]ο εε ἐπίεῖίεμετε, 

φμαπι οὗ οαιδαπι Ἰα ασαπὺ ταβίοὶ, πό ἀῑκοτῖς Τ5εποπιασηαβ. 

ξ 8, Ἱ. 18 αἀά: υοιρᾶ οὕτω Ὑίγνεται οοτταρία 65506 β5θη{Ι{ 
Ἠανάπαππβ. 5 Ἱ, Ἱ. 41 αἀᾶ: τί γάρ νι]σο: τί δ᾽; ἄρία)-- 

ποππε Α. ἆποοῦ. . 49 αἀᾶ: τοῦτο µέν: τούτοις μέν (86, τοῖς. 
μὴ δυναµένοις) εἰεσαπίαες οοπΙ. Ἠατίπαπητβ. 5ο 1. ο | 

Ῥτο τοὺς πλείους τοφα]τῖς Ἠατίππβηπας πλείους βἴπθ ατθσπ]ο, 
Ἠου ΘΠΙΠΙ γε]]ο Βοοταίεπας «ᾳπο ᾳπῖβααο ἀῑνιεῖοτ ομῖ, 6ο. 

Ῥ]ατας οἱ βαπῦ α]απς1”. δ 1ο, 1. το αἀᾶ: τετρα ἡ γᾶ. 

οἱ Ἱ. Τ1 ἀπὸ τοῦ σπέρµατος ΟΙ1. ΑΔ. 6800). 1. τὸ αἴᾶ». 
τῇ ἀσθενεῖ γῇ Υα]σο: τῇ ἀσθενεῖ γε Α. ζαεοῦ. 619, ]. 97. 
αἀᾶ. δοκοῦσιν Υι]σο: δοκοῦμεν Α. ζαᾳοῦ. δ14, ]. 105 αἆά: 

τῷ σίτῳ ΟΠ, Α. ἆασοῦ. 1. 108 αἀᾶ: ἀφαιρεῖν νπ]σο: 
ἀναιρεῖν Α. ᾖαοοῦ. δ 16, Ἱ. 110 αἀᾶ: ἐμβαλεῖν Υπ]ρο: 
ἐμβάλλειν ΑΔ. ζαςοῦ. 

ΟΠ. ΣΥΙΠ 8 1,1. ὃ φανῇς: ε]εραπίετ Ἠατίππαηπς φθάνῃς οοπ]. 
ο]. 8 δ,1. 96. 1. Ταζᾶ: πότερ) ἂν οὖν τέµνοις Α. {86οῦ ατις- 
ἴοτο Βο]Παπκε]Ιο: Ῥτο ἔνθα Ιάοπι ἔνθεν, ξ9,].1Τ αἆᾶ: γετῦα 

οὐδὲν ὧν προσδέονται ΟΠ1. Α. ζᾳαοοῦ. Οείεταπι {οΐαπα Ίοσαπα, 
ἰχαπεροβῖίο μοχθῶσι εἰ ΟΠΙΊ88Ο περιττὸν πὀνο», 18 τοβηρ]ῇ. 

Ἠατιπαπητβ: ἵνα µήτε οἱ ἀλοῶντες μήτε οἱ λικμῶντες μοχθῶσιν 

ὧν οὐδὲν προσδέονται. 1. 18 αᾶ: ἂν ἡγοῦμαι ΙαπΕΡοΡΙ{ο ἆν 
Α, σασοῦ, ξ 8, Ἱ. 2ὔ αᾶ: ὑποζυγίῳ νυι]σο: ὑποξύγια. 

ἐλαύνοντες (αθεπίσβ) Δ. ζαςοῦ. δ δ, ]. 9 Ῥο5ΐ τίνι τοῦτο 

προστάξεις βαρρ]εῖ Ἠατίπσηπαδ.  ἹΙ. ὃτ αἀά: τάχιστ ἂν 
ἀνύτοιεν οππι Οουείο Α. ἆαοοῦ: τάχιστα ἀνύτοιεν Υπ]ρο. . 
5.9.1. 09 αἆά: τετρᾶ οὔτε γεωργεῖν αὐιοϊεπᾷα οεηςδοί Ἡατίππβηπας 

4 
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Ἰορίίααο: ἐδίδαξε γὰρ οὐδὲ ταῦτά µε οὐδείς, ᾳποᾶ θοᾶθπι 
τθᾶῖθ. 810, 1. Τ4 καί απίε ῥάστη ἀεῑεί Ἠατίπιβηπαβ. 

ο. χιςδ 1, Ἱ. 1 αἆᾶ: ἔστι δ᾽ οὖν Α. ζαοοῦ οαπι ποπηπ]]]ς 

οοᾶᾱ. 6 8, Ἱ. 19 αἀᾶ: εἴ τι µή Α. ἆασοῦ. 1. 14 αἄᾶ: 
τοῖς ἀμπελίνοις φύτοις πιαΠέ Α. Ζασοῦ ο]. 8 12, 1. Τ8. 

Ῥ. 807, 8 11, Ἱ. 66 αἲᾶ: ἢ ὑπὸ μὲν τοῦ ὕδατος Ἰ]θεῖῦ 

Α. οαοοῦ Ῥτο εἰ μὲν γὰρ μὴ σεσαγµένον εἴη ὑπὸ μὲν 

τ. ὕ. 1. τ9 αἲᾶ; γετῦι ὑπὸ μὲν τοῦ ὕδατος τοοίθ τιοπεῦ 
Ἠατίπαππας Ἱπερίθ ος Ριαεοεᾶρπ{ῖρας 6556 τοραίϊία. “ Βίομᾶας 
βτατηπια{ῖσας, αἱ Ππβεταέ, ου] έαβ ϱϱῦ απίθ αὐαίνεσθαι ἀᾶθτθ 
ὑπὸ δὲ τοῦ ἡλίου. Ἀαπο αὈεατάατα ἵπ πιοᾶστα Ὀτονίβείπιο 1Πΐ6χ- 
τα]]ο Ρἱ5 µέν Ἱορίέαχ, ααποτατα Ρρτῖας πῖ] παδεί αποᾶ οἱ ορροπα{ασ’. 

6 14. Ἱ. 99 αἲᾶ: ἅπερ καὶ σύ Α. ἆαοοῦ: Ιάεπι ἃ 18, Ἱ. 120 

καὶ -«ἡ φύσις αὐτή. 1. 199 αἀᾶ: δένδρον οἵη. Α. {8οοΡ. 

οΗ. κκ ὃ 8, Ἱ. 19 αἲᾶ:; ὁ σπορεύς Υη]ρο: τις Α. ᾖ8σοῦ. 
ξ4, Ἱ. 24 αἀᾶ: ἔχει ἀνήρ οτι. Α.. ζαεοῦ. ξδ, ]. 26 αὖᾶ: ἆλ- 

λήλων τπ]ρο: ἄλλοι ἄλλων ΗατηαπηΠβ. 1. 27 γεαᾶ -οἱ-- 
δοκοῦντες. ξ Ἱ, Ἱ. 56 τεταγµένους ἄαπιπαί Ἠαταπαηπας. 
ξ9 Ἱ. 48 αἄᾶ: οὐ πάνυ χαλεπὸν εὑρεῖν...ἠ µή Α. ᾖ8οοῦ. 

δ 1ο, Ἱ. 4ὔ αἄᾶ; ἀλλὰ καί υαἶσο: οὕτω καί Α. σαοοῦ. 

6 109, Ἱ. 62 αἀᾶ: καὶ οἷς ἡ ἄλμη κολάζεται μιγνυµένη 

Α. σαοοῦ, οπιϊββῖς 4παθ βεᾳπαη{αχ πᾶσι τοῖς ἀνάλμοις καὶ ὑγροῖς 

τε καὶ ξηροῖς. ξ 14, Ἱ. Τ2 αἄἆᾶ: τοὺς κακοὺς «καὶ τοὺς 

καλούς τε κἀγαθούς οοπΙ. Α. ἆ8οοῦ: Ιάεπι Ἱ. Τὅ Παρεῦ 
προφασίζεσθαι οσπι ἄποῦας Ῥοπῖβ οοἆᾷ. Ῥτο Υπ]ραίο προ- 
φασίσασθαι. 6 1δ, Ἱ. Τθ αἆᾶ: νετθα γῆν δὲ...εὖ ποιεῖ 

οσα. οίῖατα Α. {αοοῦ, οοπιπιθ Ιηδετχοπαραπῦ Ία βπ1ΐο ἆθβ 14688. 

1. 89 αἀᾶ: φανερόν Τπ]σο: φανερός Α. σ8οοῦ. 

Ῥ. 898, 5 16 αἆᾶ: Τοΐαπι Ώαπο ρ8χαρταρΏατα α Χεπορλ]οπίθ 

αὈ]αᾶϊοαί Ἠατίτιδηπας. 1. 86 αἀά: καὶ μὴ λυσιτελεῖν 
οτη. Α. ζαοοῦ. 6 1π, Ἱ. 91 αἲᾶ: τῷ δὲ δή Α. ζαοοῦ. 
]. 96 αἄᾶ: τῷ τάχει οπτι Βοπεπκο]ο οτι. Α. ἆ8οοῦ οὗ Ἱ. 9ἵ 
βαδίζων οππι Οορθίο. ϐ 19, ]. 101 αάᾶ: τὸ ἀνύτειν τι 
Α, {αοοῦ. 6 290 αᾶά: Ἠτππο Ίοσοσπα 1ΐᾳ8, οᾶ1ά1ξ Α. ζαοοῦ: τὸ δὲ 

δὴ κακῶς ἐργάζεσθαι ἢ κακώς ἐπιμελεῖσθαι καὶ τὸ καλώς, ταῦτα δὴ 

τοσοῦτον διαφέρει, ὅσον ἢ ὅλως ἐργάζεσθαι ἢ ὅλως ἀργὸν εἶναι. 

Οἷον, σκαπτόντων ἵνα ὕλης καθαραὶ αἱ ἄμπελοι γένωνται, οὕτω 

σκάπτειν ὥστε πλείω καὶ μὴ µείω τὴν ὑλὴν γίγνεσθαι, πῶς οὐκ 

Ἠ. 930 
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ἀργὸν ἂν φήσαις εἶναι; ααοᾶ ἵζα Ῥτοραῦ Ἠκτίππβηπαςδ αἱ Ῥοβύῦ 

οἷον αχΙοπ]πα τό ΙΠΒΘΥΕΠΑΜΠΙ 95596 Ῥαίεῦ οἱ Ῥτο ἀργὸν εἶναι 

Ἱεροπάππα ἀργεῖν; ἴππι Ρο σκαπτόντων 6ἱ σκάπτειν 16- 
Ῥοποπᾶυπῃ σκαλλόντων οὗ σκάλλειν. 838,1. 184 Ῥορί νυνὶ 

εἀγοχΏίαπι πρώτον (ο]ἶτα ΗἨΐετα α ἀθβίρηκίαπι) Ιηβοχὶ Ἰαρεί Ἠατί- 

ΙΙΔΠΠΤΒ. δ 26, Ἱ. 198. αἆᾶ: ὅπως νυ]ᾳο: ὅπουξέἐν ᾧ 

Α. σᾳ8οοῦ. 6 26, Ἱ. 146 αἀά: εἰ Υι]ρο: εἴ τις Α. ᾖαοοῦ. 

628, ]. 169 αᾶᾶ: ὅπου ἂν ἀκούσωσι τιμᾶσθαι μάλιστα τὸν 

σῖτον τούτοις κτλ., ΟΠΙΙβ8Ιβ τε ϱὔ καὶ περὶ πλείστου... οἱ 

ἄνθρωποι, ΔΑ. ᾖ8οοῦ, 6 29, ]. 168 ροβῖ Ἠαεος Ἰ8οππαπα 1ΠβΘΣἱ 

1πρεῦ Ἠατίπβηπαβ, ηθαιθ οπῖπα βεᾳπί αἰπᾶά 66ης Ποπαίπαπη, 

αποᾶ Ἠῖ5 ορροπαίἩτ. 

σΗ. και ὃ 2, Ἱ. 11 αἆᾶ: γνώµη Ροβῦ ἀρχικόν Παπβροδαϊῦ 

Α. ἆᾳοοῦ, αἱ 6εηβα8 οἷς «γ(Ἡ επ αρθίαᾶς {ος οοτηπιαηᾶ Ὦγ 

168ΡΟἨ οἱ ΙΠπ0ε]Πρεηοσθ απᾶ Ἰαταοίεγ’, ο]. 5 8 1. 61. 58, ]. 18 

αἆᾶ: καί αποῖς Ιπο]πβῖ ος]. 20 ρτο οὗ βοτΙρβ! οἵ, απσοίοχθ ΑΔ. ἆασοῬο, 

64, ].94 αἀᾶά: πείθεσθαί γε(φιίρρε) ΑΔ. Σαεοῦ; Υα]ρο πεἰθεσθαἰ 
τε. 6 δ, Ἱ. 28 αάά: τῶν αἰσχρῶν ΟΠ. Α. {αοοῦ: 1. 90 Ῥρορύ 

ἄλλους αἀάῑά1έ Ιάθπα ἧττους. 68, ]. 48 αἀᾶ: γοτθα ᾧ ἂν 

ταὐτὰ γιγνώσκοντες πολλοὶ ἔπωνται ΟΠΗ. Α. ᾖ46ος: 1ᾷ6πι 

1. δ0 ἆποο ΟοΡείο ἄν αἀα1ά16 ροβί εἰκότως. 
Ῥ. 8ο9, 5 10, Ἱ. 60 οὐ Ι. 64 αἆά: τῶν ἐργατών οχβθϊηχ]ό 

Α. {ὀαοοῦ;: 1ᾶσπα ]. 61 Ῥχο µεγίστα Παβεί μεγίστοις. 1. 606 

αἀᾶ:; φιλονικία οππα Ῥοποπ]ο]ῖο Α. ζ8οοῦ. 611. ]. Τ2 αἆᾶ: 

φύσεως ἀγαθῆς: φύσιν ἀγαθὴν οοπῖ. Βομπεϊάρταβ Ῥτοραπίθ 
Ἠατίτηδπηπο, 1. τὸ αἴά; νοτθα ἀλλὰ θεῖον ἀατηπαί Ἠατί- 

ΤΗΘΒΏΏΠΒ. 610, Ἱ. Τθ αἆᾶ: οὗ σαφῶς Φφείδονται οοΠΙ. 

Α.. ζ8οοῦ, πό βεπβς ϱἳῦ «α ἑΠΐπρ πΝΠΙοὮ {16Υ (ιο ροᾷβ) βρ8τε᾽ 
1.6, 18861ΥθΘ {0Υ 6ίο, Ἠατᾶ ῬτοῬο, : 

Ῥ. 843 Ὁ. ιιᾶοΥ ἐθέλειν Ἱ. Τ αἀᾶ: κπ 109 χάριω ἐθέλοντα 
ἀποδιδόναι, Ιθεπίεν ϱγαίίΐαπι τε[εγεπίεῖι, ΧΙν 485 ἐθέλειν πονεῖν, 

Πδεπιίεν Ια0ογαΤ6. 



Α. 

ΟΟΜΡΙΙΒΤΕ ΙΠΙΧΙΟΑΙ ΙΝΡΕΣ 

πο τἩΗΕ 

οΕσΟσΟΝΟΜΙΟΟΣ5 ΟΕ ΧΕΝΟΡΗΟΝ 



Τη9 ταίθχοηοθΒ απο Ὦγ 6Ἰαρίογ απᾶ Ιμπο (εκοορί Υ]ιοτθ ἴ]πα 
εοϊοπ8 819 αχΡτΘΒΕΙΥ αποίθᾷ). μετα {1ο τοίετεηοθ 15 {ο ἃ 
ηοίθ 1π ἴμο ΟτΙᾷσα] Αρροπᾶϊσ, σν. {91ου ἴ]ο πάπα Ῥοτ. 

} πιραη5 «85 ορροβεᾷ {ο οΥ «α5 ἀἰδαπραϊε]ιοᾶ {τοση . 

Τηο πππηροτς αβχοᾶ {ο νοτᾶς (α8 Ὦν . Βααρρο ἵῃπ 5 
1ιεαϊϊοφμε Χεπορ]οπίειι) ἀεποίο τοβροσἰἰγε]γ:--- 

1 πποτᾶβ ποῦ {οαπᾶ ἵπ Χθη. Ῥαῦ αβοτρεᾶ {ο Ἠϊπι Ὦγ 
αποϊθηῦ ἩΥΤΙ{6ΥΒ ΟΥ οἶβδο {οαπᾶ 1Π ΒΟΠ1ΙΘ ΜΡ8 

3 ἀουυ[α] απᾶ ϱαβρθσίεᾷ νγοτᾶς 
3 πγοτᾷς {πα οσοατ οΠΊΙΥ οπορ 1Π Χθῃ, 
4 ποχᾷς Γουπᾶ οΠΊΥ οποθ ἵπ Χθῃ., οτιᾷ 5ο]ᾶοπα, ἰξ 6Υος, ἴπ. 

οἴπουτ νγτ1{θΓβΒ 
5 1οπῖο γψοτᾶς 
6 ἀοτῖο απᾶ ]αοοπίαπ πγοτζβ 
7 ροθίΐσα] νγοτάβ 
ὃ ππο]αβδίσα] νγογνᾷς 



Α 
Ἀγκθόή ή, όν “ροοᾷ” (Ρευ]αρς 

{ΟΤΑ {1ο 5α1ηθ χοοῦ 45 ἆγα- 
µαι, απᾶ ϱο “ποτ οἳ 
πάπηϊταίοἩ Ἰ, /εχοε]]επῦ”. 
1. οἳ ῬείβοηΏ8: 1. /ποῦ]θ’, 
ἨεπορῬ /Ὀτανθ”: α1ν 119 ἆ. 
πολέμῳ γενέσθαι [οἳ. Ἠε]]. 1 
π, 950, Ὑαημ, χιτ 18, ἆ. εἰς 
πόλεμον Απαῦ. 1 9, 14, πτ ὅ, 
19, 2, 11, ττ 1, 26], ν Τὸ. 
9. «οκοε]]επύ {ω 199 Ἰπᾷ”, 
σοοᾷ ἵη τοί6χθηοθ ἴο αΏΙΠ{Υ 
ος οΏῇος: κχιτ2 ἀγαθὴ φύ- 
σις, Ὑι Το ἀ. τέκτων, Τ1 ἆ. 
ζωγράφος, τ1 ἆ. χαλκεύ», ΤΙ 
19 ἆ, ὠνητής, χι 82 ἆ. ἡμέρα, 
ΧΙΙ 61, κκ Τ2 τοὺς κακούς τε 
κἀγαθοὺς ἐξετάζειν, 1 562 
προσηρτηµένον τῷ καλῷ τὸ 
ᾱ., 1.6. ἴλθ ποσά ! ἀγαθός, 
κχι 99 οἱ ᾱἀ. ἄρχοντες, ὃτ. 
1. οἳ ἴπήησα: 1. “ποοᾷ 1π 
χο]αβ]οη {ο βοππείμῖηρ εἶδε”, 
εφετνιοραὈ]θ): κ Τ2 ἀγαθὸν 
γυµνάσιον, Χνι 95 ἆ. γῆ )ί 
κακή, 99, 6 ἀ. νεός, χι 114 
α. ἵππος, 1115. 3. οἳ οπί- 
πιαχᾶ οἰτοππαξίβποθϐ:. ἆγα- 
θόν (ἐστί), "45 α ϱοοᾷ ἴπίηα 
{ο 4ο 5ο απᾶ κο’, νιπ 116, 
κχ 16, 18. δ. ἀγαθόν, 
τό, -α Ῥ]ερεῖηρ’, 'Ῥοποβί): 
νπ 150 πλεῖον φέρεσθαι τού- 

του τοῦ ἆ., ΧΙ ὃδ τυὸς ᾱ, 
ἀφθονίαν, Χχι Τ4 τουτὲ τὸ ᾱ. 
δοκεῖ εἶναι θεῖον. 21. ἀγα- 
θά: 1 192 πλεῖστα ἆ. ἀντι- 
ποιεῖ, 1γ δθ, ν 16, ντ 59 ἆ. )ί 
βλαβερά. τάγαθά, Τ68 
βεειωιᾶαε, «1λθ σοοᾶς οἳ {ου- 
{απθ), πεα]): τς 119 τῶν 
οἰκείων ἀγαθῶν, χι 82 τυγ- 
χάνειν τῶν ἀ., ΧΠ ὃτ οἱ ἆπο- 
λαύοντες τῶν σών ἆ., 41, ΧΧι 
ὄτ οἱ ἀνύτοντες ἐπὶ τἀγαθάἀ, 
χν 2 (π ἄθππαα 'απί), 
«αἀίογ)). Έοσ 18 ταοτα] 
56Ώ56 5θθ πηπάθΥ καλός 

ἀγάλλεσθαι, ἀεἰεοίαγὲ: ᾱ. ἐπὶ 
κέρδει ΤΙ 65, ἆ ᾱ. ἐπὶ τῷ χώρας 
ἐνεργοὺς ποιεῖν ιν 126. ππῖ]ι 
αγζοπ]αν 1πᾷ, η ἀαΐ. : ποζί- 
{ε ἀγαλλομένους (β1ουγ- 
πρ 1Π τῷ πείθεσθαι Χχι 9ὸ 

ἄγαλμα, ατος, τό, δἴπειϊασγιι 
ἄεῖ, ! Όλο ] Ίπηβρο οἳ ϱ ϱοᾷ: 
Υ 9 ὧσοις κοσμοῦσι βωμοὺς 
καὶ ἀγάλματα 

ἀγαπᾶν, εαξίς Ἰαῦεγο, έίο Ῥο 
ψιθ]] οοπίεηί’: ἀγαπώσιν 
ἦν πι 69 

ὀγαπητόν, δαζῖς Ἱιαῦεπαιεπε, πῖ] 
απιρίίις ἀεείζεγαπᾶιωπι αεί : 
ᾱ. εἰ ντι 98, ἀ. ἐάν υιπι 104 

ἄγασθαι, αἀπιίγαγί, “ἴο αᾱ- 
χηϊτθ): 6π11 80ο. ἆἀγασθεὶς 
να 2089, ἀγαίμην κχι 69. 

1-3 



43 ἀγαστός 

οππ ϱο6Π, ὮῬεΙΒ. ΕἶΠπθ αθο. 
χθὶ, {ο ψΨοηᾶετ αὖὶ: 1 1562 
ἄγαμαι τοῦ καταµετρήσαν- 
τος 

ἀγαστός, ή, όν, αἀπιϊγαδιία, 
΄ἀεβενίης οἳ αἀπιταβοπ: 
πι 117 ταῦτα ἀγαστά µοι 
δοκεῖ εἶναι 

ἀγγεῖον, ου, τό, «φιοάσιππηιιε 
γεεερίασιζιπε, «8 Υεββεὶ οἳ 
ΏΥ Κπᾶ): ντ τὸ, τς 19 

ἄγειν, ἄιισεγο, /ἴο ]ευᾶ”: 
106 εἰ ἐπὶ τοῦτο (5ο. ὕδωρ) σὲ 
ἤγαγον, 11 47 ἄξω σὲ ἐπὶ 
τούτους. 2. Ῥατῦ. τν 141 
ἤλθεν ἄγων αὐτῷ δώρα, ’Ἠθ 
ο8Ί16 η Η᾽, κκ 101 τούτοις 
τὸν σῖτον ἄγοντες παραδιδόα- 
σιν. 9. 886 ἃ ΡΕΠΘΤΑΙ: 
τὸν ἐπὶ πολεμίου ἄγοντα 
Ρο, στρατόν ν Τ]. 9ΕΕΥΘ 
Ἰγιπιοπέπι πι παυϊῖνι πχ 
156. 46 118 αἱ βογπηοπ]- 
ὌαῬ αἷῖος απαθὶί ἀποιπί κικ 
1089 ἄγων µε δὺ ὢν ἐπίστα- 
µαι. Ἰποᾶεγαγί, (1ΌεΥπαγο, 
έίο οοπίτο] ». ἑτορι]αίο’: 
Χντι 2ὔ ὁ θεὸς οὐ τεταγµένως 
τὸ ἔτος ἀἆγει. ἄγε δή-- 
εἶεν, νε] ποπ) αντι Τὅ 
ἀπ. ΜΕΡ. ἄγεσθαι, 66- 
σι, αἆ δι διπι, υΕΊἱ6Το, 
{ο {ακο πα οπθ’: ντ 81 
φορτίων ὅσα ναύκληρος ἆγε- 
ται 

ἀγλευκής”, ές, ασεγδις, «5οἳσ ”, 
ἐππρ]εβεαἩ{”, Β]οἴ]ατι 
πιογᾶ: ΥΠ 296 ἀγλευκέστατον 
ὁρᾶν (σΊεγο 560 η.) 

ἀγνοεῖν, {φποταγε, ποῦ Το 
Ίπιουγ”ς κισ 14. σσ Ρτο- 
Ἱερίιο 80ο, ΧΙκ 92 τὸ ὄστρα- 
κον ἀγνοεῖς...πῶο ἂν κατα- 
θείης; ο. Ῥαχῆο. κκ 16 
ἀγνοήσας τὴν γῆν φέρουσαν 
ἀμπέλους. β6ᾳ. ὅτι κχ 16. 
56ᾳ. ὡς αχ 18 

ἀγνώμων, ον, δέΊδ «αγέΊ8, 

ἀδοξεῖσθαι 

ὑπεργιάεπ, επ], «πη{οε]- 
1ηρ) . ππ]πά1οΙοιιβ᾽ : κχι 16 

ἀγνώς, ὥὤτος, ὁ, ἡ, ἐπεοίτς, 'πιοῦ 
Κπονπρ”, ἑΙσποταη{’: κχθδ 

ἀγορά, ἂς, ἡν ὁπιβχ]κοί-Ρ]δοο”: 
νπ ϐ, πρὶν ἡ ᾱ. λυθῇ πμ 4 

ἄγριος, α, ον, αθγεδίΐα, ']ᾶ”: 
γῆ ἤ τὰ ἄγρια καλὰ φύουσα 
δύναται καὶ τὰ μερα καλὰ 
ἐκφέρειν Χνι 22 

ἀγρός, οὗ, ὁ, Ρταεάζιπι, «ᾳ 
ΤΗΥ”: ἀνὴρ οὐ λαμβάνει σῖ- 
τον ἐκ τοῦ ἀγροῦ. }( πό- 
λι5, 18, 'ἴπθ οοπΏ ἩΥ”: ν 
ἀγρόν, τιτί ν 46, κιτ 81, 
εἰς ἀγρόν χι 98, 96, ἐκ τοῦ 
ἀγροῦ κας 20. οἱ ἀγροί, 
2γαεᾶία, ἐ]απᾶς”: απ 12 ἐν 
τοῖς ᾱ. 

ἄγχουσα 5: ν.5. ἔγχουσα 
ἀγωνίζεσθαι, ΄{ο Ῥ]ενᾶ α 681156 

Ῥοΐοτο Ιπα]οῖα] Ιραπα]”: 
πι 15ὔ πώς ἀγωνίζῃ; αιιο- 
πιοᾶο οαιδαπι παπι αθίβ 
οογαπι Ί1άοΥε αεσιβαίις 2 

ἀδελφός, οὔ, ὁ (α οορτ]., δελφύς, 
16119), ]γαἰεγ ιεγίπαε, 
Ῥτού]μογ): 1 191 τῷ ἆ. µα- 
χούµενος 

“Αδης, ου, ὁ: ἐν "Άιδου, αριιᾷ ἵπ- 
7ετοβ κχι Τ9 

ἀδικεῖν, ἑπίωκία αφοτε, «ἴο ἆο 
ντους” πχιν ὃδ, 58, 99, 
ο. 80Ο, Ῥ6Υ8. ΧΙ 192 οὐδένα 
ἀδικῶ εὖ δὲ ποιώ πολλούς, 
84, χτν 29 

ἄδικος, ον, ἐπῖιδέις, ' πτοιβ- 
ἀοϊπᾳ᾽: χα Τὅ, κιν 28 

ἀδίκως, ἠἰπίωγία, ὑππιπιεγῖίο, 
ἐπΥοπα]γ’, απᾶοβεινεᾶ]γ’: 3 
πτ146 εἴτις ἆ. αἰτίαν ἔχει, 141 

ἀδολεσχεῖνΣ, φατγίγε, «το ναί. 
119 νη]ιοαῦ επ: χι 15 (ᾳαἷᾶ 
οἱ Βοογα{θβ). 
ῬΗΙδίοβ ο. 28, Ῥ. 226 Ἐ 

ΟΕ. Ῥ]αξ, βο- 

ἀδοξεῖσθαι, πια αιίγε, οοπ- 
ἐεπιπί, ο Ῥο Ἰε]ᾶ ἵπ πο 
οβίθεπι᾽, τν 12 



:ἀδρός 

ἀδρός, ἆ, ὀν, πιαίιγιθ, αἄιῖ- 
ἔμδ, «τὶρθ), «Απο, «νε]]- 
Ρτοπη’: ἁδροὺς χοίρους ἐκ- 
τρέφειν χνιι ΤΤ 

ἀδυναμία, ας, ἡ, ἱπορία, 'παπῦ 
το ο ππεαηθ’: κκ 121 
ἀδύνατος, ον, φιιὶ Ίιοπ Ροἱεκὲ. 

1. οἳ Ῥ6βοηΏβ: ΄απαῦ]θ {ο 
ἆο απγ(μηρ’: 1160, κα 0». 
ο. 888. 1ΠΕ. χι 66 ἀδύνα- 
τοι διδαχθῆναι, 80 ἆᾱ. παι- 
δεύεσθαι. 2. οἳ ἠήπος: 
«ππροςαΙβ]θ’, «ἐπαῦ οαηποῦ 
Ῥο ἆοπθ”. ο. 1ΠβΗΏ, αοἴ.: 
ν 87 τὰ πλεῖστά ἐστω ἀδύ- 
νατα προνοῆσαι 

ἀεί, εέπιρεν, «αἱπαγς’: ας 48, 
Χ 64, κχτ Τ9 τὸν ἀεὶ χρόνον. 
«ὔτοπα ππθ ἴο {πιθ”: ντ 
40 ἀεὶ οἱ ὄπισθεν ἐπέρχονται, 
ΧΥΠΙ 9ῦ ὑποβάλλοντε τὰ 
ἄτριπτα ἀεί, Χις 181 18η5- 
Ῥοβθά: τρυγᾶν τὸ ὀργών ἀεί 

ἀερομετρεῖν”: χι 10 (βαἱᾷ οἳ 
Βοοχα/{εβ) 

ἀζήμιος, ον, ἱπεριπῖίις, «γην 
Πηραπαγ: κι 107 

ἀθήρ”, έρος, ὁ, “Απ”, «Ῥοατά 
οἳ η ϱαχ οἳ οοτΏ  (ἴτοπα 
Β4Π1Θ τοοῦ 5 Τιαῦ, αἄ-οτ, 
αᾱ-οτειιδ):« αντι 11 

ἀθροίζειν, ἔτι επιιπι 6Ο ΕΥΥΕ, 'ἴο 
οο]]εοί’: τς 94. ΡΑ88, χχ 
60 κόπρου ἐπιμελοῦνται ὅπως 
ἀθροίζηται 

ἀθυμεῖν, αεᾳτε /ε1γ6, “ἴο Ὀθ 
οαῦ οἳ Ἠεατί”: ντ 8 μηδὲν 
ἀθυμήσῃς ὅτι, 1956 οὐδὲ 
τοῦτο δεῖ ἀθυμῆσαι ὡς 

ἀθυμία, ας, ἡ, αὐἰέοιίο απἰπιϊ, 
ἑἀἱδοοαταρεπιθηῦ”: χτ 18 ἦν 
ἂν ἐν πολλῇ ἀθυμίᾳ, χιπ ϐ1 
ἀθυμία ἐγγίγνεται τοῖς ἀγα- 
θοῖς 

ἀθύμως, οταυα(ΐπι, 'νηοτε 
Ἠεατί ος βρὶσἰϱ )προθύµως: 
χχτ 94 

αἰκίζεσθαι, 7οεᾶα Ῥετᾶσγε, “ἴο 

αἴτιος 5. 

ΙΙΑΥ), “πηθ]τοαί”: τ 110 αἱ 
δὲ τοιαῦται δέσποιυαι (ΡΙ8Υ8Θ 
οπρίἀ1{8{6β) αἰκιζόμεναι τὰ 
σώματα καὶ τὰς ψυχὰς καὶ 
τοὺς οἴκους οὕποτε λήγουσιν 

αἰσθάνεσθαι, δεπεῖῦιδ Ρεγεῖ- 
φετα, «ἴο ποσο Ὦγ ἴπο 
5οηβος’:. τΥ 109 αἰσθόμενος 
τῆς ὀσμῆς. ο, Ἀσο, οὔ 
Ῥατίο,: ἐπίεϊίεφεγο, :ἴο ηο- 
ος), “οὐβετνθ”; 1 11Τ ὁπό- 
ταν αἰσθανώμεθα αὐτοὺς 
ταῦτα μὴ θέλοντας ποιεῖν, 1 
88 τὴν πόλιν αἰσθάνομαι--- 
προστάττουσα», ΧΙν δδ οὓς ἂν 
αἰσθάνωμαι ἀδικεῖν πειρω- 
μένους 

αἴσχιον (αἰσχρός) ){ κάλλιον : 
τι 105, αν τΤΤ 

αἰσχροκέρδεια, ας, ἡ, ἔιτρῖς 
οτί οιρίᾶίας, «ραδο οογοί- 
οπςποβς’:; τν 28 

αἰσχρός, ά, όν, ἐιτρίς, «Ῥαςθ᾽, 
ἑιδστασεί[α]”: απσι 28 ἤν τι 
τών αἰσχρῶν συμβαίνῃ, 81 
αἰσχρόν τι ποιεῖν, χιν 44 
αἰσχρῶν κερδών ἀπέχεσθαι, 
Χν Τὸ οὐ σοὶ αἰσχρὸν τὰ 
ῥάδια διδάσκειν ἐστίν, ἀλλ) 
ἐμοὶ αἴσχιον μὴ ἐπίστασθαι 

αἰσχύνεσθαι, Ριάογε α[τοῖ, ο 
Ῥο αβἸιαπηθᾶ”: τν 27 ρα μὴ 
αἰσχυνθῶμεν τὸν Περσών 
βασιλέα µιµήσασθαι; κχτ2ῇ, 
51 

αἰτεῖν, Φεΐογα, ογατγε, «ἴο αξ]ς 
1ος”: ΥΠ ϐ τών εἰσενεχθέν- 
των τι αἰτήσαντος ἐμοῦ 

αἰτία, ἡ, οιζρα, 'Ῥ]απαθ): την 
αἰτίαν ἔχειν, ὀΥίπιεπι Παῦεγε, 
γεργε]ιοπᾶί, /ἴο Όθαν ἴ]ο 
Ῥ]ατηθ): δικαίως ἂν τὴν αἷ- 
τίαν ἔχοι τα 90, 95, ατ 146 

αἰτιάσθαί τινά τινος, '{ο 8οοἈ5θ 
οπο οἳ, Ῥ]απιθ 1οτ α ἐμ]ηρ᾽: 
ττ 86 

αἴτιος, α, ον, αιιοίον, «Ῥεῖησ 
{πθ οβαβδε᾽, «τορεροπβίυ]θ 

. 



0 ἀκολουθεῖν 

{οτ”, 6. 66Ἠ. ταῖ: ντ 14, ππ 
110 χάριν τῶν καλώς τελου- 
µένων ἀποδιδόναι τῷ αἰτίφ. 
τὸ αἴτιον, οὅαιδα, «ἴπο 

οα15θ’: τα 20, 46, ντα 148, 
νΙ 64 τὰ αἴτια 

ἀκολουθεῖν, εφ, «{ο {ο]]ουν”: 
ο. ἀαῦ. χι 20 ἵππῳ πολλοὺς 
ἀκολουθοῦντας  θεατά». 
ἀκολουθητέον ὃ, 5εφιεπιάέπι 
οξύ Ρο. ἀποσπι κχι 46 

ἀκόλουθος, ον, 6. β6Ἠ. “00Π56- 
ᾳαοπό προπ”: τα 11 τὸ τού- 
του ἀκόλουθον, φιιοᾷ επ Ίιος 
Σεφιϊζιη, Χι Τὰ ἀκόλουθα 
ἀλλήλων (Μαᾶν. π, Βγηῦ, 
8 9τ, Ῥοπι. 1) 

ἀκονᾶν, ασιετε, «ο ΕΠαΥΡΕΠ’, 
πηθῦ, ἐποίίαγε, ο Ῥτογοκθ”: 
πχι 16 ἀκονᾶν τὰς ψυχὰς 
ἐπὶ τὸ ἐθελοντὰς πονεῖν 

ἀκοντίζειν, ἰασιίατί, ' νο ἴτουν 
ἃ Ιιγε]Ιης κατ 48 

ἀκόσμητος», ον, ἴπογπαϊις, 
ἑαπζασπής]ιοᾶ να): χι δέ 
χρήµασυν ἆ. 

ἀκούειν, αιιζΐγε, “ἴο ΊθαΥ  ΧΤΙΤ 
205, Χν ϐ1 τὰ μὲν ἰδών, τὰ δὲ 
ἀκούσας, Ἱτὃ, κκ 320 ἔστιν 
ἀκοῦσαι, ακ 194, πχι Τ1, 
1. ο. 66Π. Ῥ615. εὔ α.ο, ταί : 
Χκθ ἅ µου ἀκούσασα ἐπείθε- 
το, κκ ϐ7 ὅτου ἀκοῦσαι τὴν 
ἀλήθειαν περὶ αὐτῆς ἔχοι, ὙΙ 

68 ἑκάτερα ἀκούειν σου. 
ο, ϱεΏ. ταοῖ: χικ 11 οὐδ' ἂ 
ἀκούσαις λόγου διαθέοντον. 
ο. 66Π. Ῥ6Υ8.: ΧΙ 25 λόγον 
ἐχόντων τινων περὶ αὐτοῦ 
ἤκουον. 3. ο. 800. ΤΘὶ: 
νπ 86 ὅπως ὡς ἐλάχιστα 
ἀκούσοιτο, Ἰαπ 101 ἐἑἐλά- 
χιστα ἀκηκουῖαν, Ίςκ 106, πι 
ὃ, 1Ι ὃ τὰ λεγόμενα ὑπὸ σοῦ 
ἀκηκοέναι (ΨΊ6χθ ὑπὸ σοῦ 
6068 υ{Ὦ λεγόμενα, ποῦ, 88 
Τι.-Β. ἴαλκθ 16, ΥΘ]η ἀκηκοέ- 
να).  δ. ο.ΡεΠ. οὉ]., 'ἴο 

» 
ακων 

Ἠθας ο”: αι Τ0 τῆς χρηµα- 
τίσεως...ἀκούειν, ΝΊΘΥΘ 569 
ποῖο, 8ἱ6Ο ο. 80ο. αν 96 
τὴν φιλανθρωπίαν ταύτης 1 
τέχνης ἀκούσῃ. 4. 
αοο. ρατίῖο., ἴο ἀοποίθ Ελς 
βίαΐο οἳ ἴμο Ῥ6βοἨ, {ο Ἠθαν 
ὑναί)ς ντ 88 τὸν Ἰσχόμαχον 
ἤκουον πρὸς πάντων κα- 
λὸν κἀγαθὸν ἐπονομαζόμενον. 
δ. ο, 1πβη.: κκ 152 ὅπου 
ἂν ἀκούσωσι πλεῖστον εἷ- 
ναι, 160. 6. 5οᾳ. ὅτε: ΧΙ 
26, κν 4ὔ ταῦτα ἀκούσας, 
ότι δεῖ ἐπίστασθαι γράμματα 
ἠκηκόη ἄν 

ἀκρατής, ές, ἱπιροίεπε, ἑπίρπι- 
εγαπιδ, “Ιπεπαροταϊθ 1π ἴῃα 
τι8Ῥ ΟΓ”: τοὺς οἴνου ἆ. ΧΙΙ ὅτ, 
61 }( ἐγκρατής 

ἀκρίβεια τῆς κατασκευῆς εκ- 
αοία τεγιπι οοἰζοσαπάαγιπι 
ἀἰπίφεπέία ντι 107 

ἀκριβής, έ5, αξοιγαύιΒ, “ῃιθ- 
ἀβο”; σπα 69 ἀκριβεστά- 
την σκευῶν τάξω 

ἀκριβοῦν ὦς, αοζιγαίο {ρπογε 
φαοπιοᾶο, ἐίο Ί«Πον; οχαο[]γ 
Ἠου’;: κκ 49 

ἀκριβώς, ἀῑπίφεπίεν, ἴο 
ηΙ0Θ{Υ᾽: πι 23 ἆ. οἶδα, ΥΠΠΙ 
6δ, αντ Τ4, λόγῳ ἄκριβέ- 
στατα διεξιόντες ΧΝΙ 4 

ἀκρόδρυον ὃ, τό, Σ.. χικ τῇ 
συκᾶς Φυτεύειν καὶ τᾶλλα 
ἀκρόδρυα (4γ0Όο0γεον Τγιοὶ- 
7εγαξ, 'Εταϊῦ-ᾖχθθβ) 

ἀκρόπολις, εως, ἡ, ατα, «ἴλθ 
οἰίαᾷς]”:. πι 4ὔ φυλακὰς ἐν 
ταῖς ἆ. τρέφει 

ἀκροτομεῖν ὃ, οιεἴπιοβ ἔτι δΙΙΠΙΠΙα 
Φαγίε Ώγορε αγἰείαξ ργαεεί- 
4εγε )(ί παρὰ γῆν τέμνειν 
ΧνΙ 12 

ἄκων, ουσα, ον, ὑπυίέις, έσοη- 

βἰτα]πθᾶ”: ἀκόντων τυραν- 
. ){ ἐθελόντων ἄρχειν κχι 
Τ 



ἀλεειγός 

ἀλεεινός, ή, όν, σα]ἱαιις, «ὙναΥΤῃ 
ἡ(ψυχεωός: αχ 22. ΟΕ, Μεπι. 
1π 8, 9 

ἀλείφειν, ἰίπεγε, 'ἴο αποϊη{”, 
ἐρ]αςίογ”;: ΡΑ55. Χ δὔ μίλτῳ 
ἆλε φά μενος 

λλεξητήρ”, Ίρος, ὁ, ἄε[επδοῦ: 
ταῖς πατρίσιν ἀλεξητήρες φιΐ 
φιιοσιπιφια πιοᾶο ἱπυαπέ Ῥα- 
ἐγίαπι 1Υ 21. Β66 η. {ο χτΙΙ ὄτ 

ἀλήθεια, α», ἡ, υεγίία», υεγΙπε, 
εσας”: αχ θ7. ἐχθβΙΙ ΜΥ: 
Χ 16 ἐρυθροτέρα τῆς ἆ. 1.9. 
«ιαπι τευεγα εγαἰ [οἳ, επι. 
1 1, 93 ὀρθοτέραν τῆς Φφύ- 
σεως, 1.6. (μαπι παέιγα εγαῖ], 
χκΤθ τῇ ἀληθείᾳ, Όεγε, 1π 
χθα]{γ) 

οπών. φογπι Ἰοφιέ, “ἲο 
βΡροα]κ {πο πμ’: αχ ΤΙ ἃ 
δύναται σαφηνίζει καὶ ἀλη- 
θεύει 

ἀληθής, ές, Όετιβ, «πιο: χτ 
100 τὸ ψεῦδος ἀληθὲς ποιεῖν, 
1560 ἀληθῆ λέγειν, Χνι 20 
ἀληθέστερα περὶ τῆς γῆς 
γνῶναι 

ἀληθινός, ή, όν, “βεππῖπο )( 
κίβδηλος: χ 26. ἀληθινῶς, 
9676, “τα]γ’, “χθβ]]γ): πχι 
Τθ τοῖς ἆ. σωφροσύνῃ τετε- 
λεσμένοις, Χ ὅδ ᾱἀ. κατωπτεύ- 
θησαν, 1.6. 1ἳ δι(πὲ παίέµγα 

ἁλιεύςὸ, έως, ὁ (ἅλς), Ρἰδεαίου, 
παμία, ' ΠβΠοεττηα”, 'βθ68- 
της’: χνι 90 

ἁλίσκεσθαι, [γαιιᾶΐς οοπυἶποί : 
κδ. αἀερτε]επαᾶί, 'ἴο Ὦθ 
οαπβΏῦ”, / ἀεθεοίοᾶ”: ο. Ῥαχ- 
1ο. χυτ 21 ἁλίσκῃ ἐπ᾽ αὖ- 
τοφώρῳ εἰδώς, Χ1ν 20 ἤν τις 
ἁλφ ποιών 

ἄλκιμος7, η, ον, Γογέΐς, 'Βίτοπς 
ἵπ Ὀθέ]ο”: ντ 46. 1ν 117 
οἱ ἄλκιμοι, “ἴπθ το ΕΑΥΥ 
οἶαςς᾽ [τοπα {1ο τοοῦ αἴκ- 
β66Ώ 1η Τιαῖ, πεζο-ἰεαί, σγΏ]ο]α 
15 οοπποεςίεᾷ πι αγ]ς-] 

ἄλμη - 

ἀλλά, ἵπ απ]ο]ς αΠΕΠΘΥΡ απᾶ 
οῬ]θοοηβ: 1 2, χι 126, αντ 
64, χντ 07. ση 1πῃι- 
Ῥεταίίνθβ αφεᾶιπι χι 195: 
ἀλλὰ γάρ τ 118, ντ 18, 
ΧΙ 64, χτι 1; ἀλλ) ἤ, πὶεὶ, 
ἑοχοερί’ τ 91: ἀλλὰ καί 
ντ, κχ4θ; ἀλλὰ καὶ--δέ 
ΧΙ126: ἀλλὰ µέντοι--γε, 
αἱ υεγο αν 1: ἀλλὰ--μὲν 
δή χτ]δ; ἀλλὰ µή», ρογγο, 
φαΐ ντ 184, χν δθ; ἀλλὰ 
νὴ Δίαχτο; ἀλλὰ τί οὖν 
αἴτιον---- πι 20: ἀλλὰ-- 
τοι, “αι βατε]γ) τν 161, ντι 
88, πττ 10, 29, κκ 147, αχ: 7 

ἀλλήλων, ἐπίεγ 569, εοᾷ οπθ 
αποζμετ”: ντ 106 κεῖται μετ) 
ὀλλήύλω», 1569 δέονται ἀ., 
ΧΙ Τὸ, χΧ 69, νΠΙ 49 ἄλυποι 
ἀλλήλοις, Υπ 29 ἐπικωλύί- 
σωσιν ἀλλήλους, χι 146 
κατηγοροῦμεν πρὸς ἀλλήλους 

ἄλλος, η, ο, αἰζις, 35 Αά].: αχ 
90 ἄλλος ἀνήρ, 147 ἄ. χῶ- 
Ρον, 168 ἄ. οἰκίας. 88 
Έτοηῦ.: ΧνΠι ϐ4 κἂν ἄλλον 
δύναιο διδάσκειν, Ικ 69 εἴ τι 
ᾱ. τοιοῦτον, ΧτΠΙ 4 τί ἄλλο, 
Χντ 81, 1 119 ἄλλο τι ἤ, 
ΧΙΙ 21 τί ἄλλο ἤ; Τ1 ἄλλου 
τωος, ΧΙΠ 09, οὐδὲν ἄλλο ἤ 
σπα 145, 146, στι 64, 
ἄλλα, αἰία ντι 91: τὰ ἅλ- 
λα, σείογα 44, πττ 119, ΧΙΣ 
τη. οι ξέθᾷ τατ 90 

ἄλλοσε, αἰίο, 'οἰβενγήίμος”, 
Μο ΒΟΠ1Θ οπηθ εδα”; ατ 108 

ότριος, α, ον, αἴϊοπιμν, «Ῥο- 
1οπβίης ἴο αποΐμογ”: ντι 11 
ᾱ. γῆς τοῦτο ἔστι Ύνώναι 

ἄλλως, αἰίίον, ! οὐλοσνηίεο”: στι 
το ἄλλως πως, “1π ΒΟΠΙΘ 
οἶῆπος παγ’. ἄλλως τε 
ρμοα ἐροία οἰποσνίβο απᾶ 

1.6. θροοα]]γ’, «αΏοτο 
αι, κ Το, χυ ΤΤ 

ἄλμης, ἡ, φαἴψιρο, βα]έηρβρ᾽: 



8. ἁλμώδης------------ 

κκ 09, [0 Ῥρα]πι ονι 54 
ἔθετο γῆν καρποφόρον εἰς 
ἄάλμην] 

ἁλμώδης, ες», φαΐεις, “βα]Μ”, 
6β814181Η”: αχ 60 γῆ άλμω- 
δεστέρα πρὸς φυτείαν, 1 θ6. 
εἴοο ρα] {ον ρ]απίηρ 1Π) 

ἁλοᾶν, ἐγέέιχαγα, «ἴο ἴΏτος]: 
Χντ 16, 24, 96 

ἀλόγιστος, ον, γαζζοπίς ετγρετε, 
εωταίοπα]”: ασ 88 

ἁλοητός”, ὁ, ἐγέηγα: αντι 85 
αῬὶ ἁλοατός τος αῖ να]έ 
Σιοῦθο]ς αἆ Ῥηνγπῖο]. Ρ. 904 

ἄλυπος, ον, ΊιΟπι πιοῖεξέιις, “πού 
ἐτοιῬ]θβοτηθ’: ντ 49 ἅλυ- 
ποι ἀλλήλοις, ντα 11 ἆλν- 
ποτέρα, (16556 ΑΠΠΟΥΙΠΡ᾽ 

ἀλυσιτελής, ές, ὑπιι1ΐς, ποαέης, 
ἐπηρχοβ{αδίο᾽ ὅ ἰπ]ασίοιβ” 
ΧΙΥ 292 ἀλυσιτελῆ πυιῆσαι 
τοῖς ἀδίκοις τὴν αἰσχροκέρ- 
δειαν 

ἀλυσιτελῶς, οιίπι ἄαπιπο, ' πἩ- 
ῬτοβίαΡ]γ’: αιν 29 

ἅλως, ἅλω, ἡ, αγεα, «8 ἐἩτορ]ι- 
ἵηρ-βοοτ”: αντ 44, 60, 66, 
61 

ἅμα, επι], «αἲ ἔλλε β.1ηΘ {τηθ᾽: 
χι 108, ἅμα πάντες, οι γιο 
οΠΊΊ68 Χντι 19, ἅμα---καὶ--- 
καί, εἰ---εἰ χχ 199, ἅμα τε 
καὶ ν 4. ο, Ῥατοϊρίο: 
ντ 9ὃ παρατρέχοντες ἅμα 
τοὺς ἀγρούς 

ἅμαξα, ης, ἡ, ΦΡἰαιβίγαπε, εᾳ 
ΏθανΥγ παροπ: ντι 27, 90, 
91. (αρ. ἆθ ἠπιροδ Ιπιοπ εἰς 
ἀϊοϊεχ) 

ἁμαρτάνειν, Ῥθοσαγε, 6γγαγε, 
εἴο Ῥ]απᾶςτ’, 'δο Ὑτοηρ”: 
ντ 104 τοὺς μὴ ἁμαρτά- 
νοντας (ἵπ πανί), κιν 27 
ζημίαι τοῖς ἁμαρτάνουσι 

ἀμείνων, ον, πιεῖίον, «Ὀείίοτ: 
ντι 255 οἴκου φύλαξ ἀ., ΧΙΠΙ 
66 οὐκ ἀξιῶ τοὺς ᾱ. τοῖς κα- 
κίοσι τών ἴσων τυγχάνει». 

κα άμς 

ἄμεινον, ποι{. 48 αἄτοτο, 
πιεζῖιις, “Ῥοῦιρτ”: χι 94 

ἀμέλεια, ας, ἡ, ἱποωγία, πορ- 
Ιοφεπίία, «νναπί οἳ οατθ’, 
«ΙπᾷΙΠεγεποθ’: 1 140, 1ν τ4 
δι ἀμέλειαν, Χκ 190 

ἀμελεῖν, ο. ϱ6Π., πιβΙεβετε: εντ 
6δ οὐκ ἀμελήσέι τῶν διδασκο- 
µένων, 1607, Ἱκ 112 ᾱ, τών 
ἑαυτῆς, 116. βΏβο]., πιοπι 
6147 οιιοᾷ ἄεῦεας, ἴο 
πορ]εοῦ οποθ’5 ἄαίγ᾽: ταµία 
ἀμελοῦσα τς 66, καπ 99, 109, 
112, τι Τθ, κυνίδια ὅταν μὲν 
πείθηται---ὅταν δὲ ἀμελῇῃ 
ΧΤΠΙ 48. 2. ΊεβίεΠετο, 
ἑπεριπιζέιιπι γεϊζπαιιοτε, έἴο 
ουοτ]οο]ς”: οὐκ ἁμελῶ ἀλλ) 
ἐπιπλήττω χτ Τ0. ΡΑΒΒ, 
οὐδ᾽ ἐκεῖνά µοι ἀμελεῖται 
(περ[εριιπέιιγ) πτι 10 

ἀμελής, ές, πιεθίε(οπβ, 'Ἠεοᾶ- 
1605) )({ ἐπιμελής κι 97. 
ἀμελώς ἔχειν 1.ᾳ. ἀμελεῖν, 
ετο Ῥο ΙπάιΗογοπῦ’; ἀμελώς 
ἔχοντα πρὸς τὸ μηχανᾶσθαι 
χρήματα Τι 47 

ἁμηχανία, ἡ, 5Ίπιπια οπυπζιηι 
ΤΕΓΊΙΠΙ ἱπορία, "ναπύ οἳ 
1ηθαΏΒ’: ἀμηχαγνίαις συνέ- 
χονται1 151, ἐξ ἀμηχανίας 
(ἐῶ οοπδἰῖί Πιορία, "αξία 
Ἡα]ρ]εββπεςβ”) εὐπορίαν εὐ- 
ροῦσα 1ςκ ὄ 

ἆμουσος», ον, ἐπεῖεραπ, '11{ο- 
ταζθ’, 'ππχθβπεᾷ ᾽)( μουσικός 
πα 100 

ἄμπελος, ου, ἡ, οἱ{ἱ8, «8 ΥΙπε᾽: 
αικ Τὃ, 191, σπκ 16, 99, 
107 

ἀμφί (απ Ἰηβίαπορ οἳ Χθπο- 
που) {οπᾶποθβθ {ος Τοπίο 
ΤοΓΠ16 απᾶ νγοτᾷς, Εἴπορ περὶ 
Ά]οπο ἴ5 {οππᾶ ἵπ σροοᾶ ΑίῑΙο 
ΤΣ056), γορο, “αΌοτί”, ΄ αἲ’: 
1ν 65 τοὺς ἀμφὶ τὴν οἴκησιν, 
ΙΧ δὅ οἷς ἀμφὶ θυσίας (ἷτι 
εαογ{ᾖοἰῖθ) χρώµεθα, 43 ὄργα- 



ἀμφιεννύναι 

να ᾱ. µάκτρας, Ὑπ 41 τὰ ἆ. 
Ὑαστέρα, ΙΧ 43 τὰ ἆ. λουτρόν. 
νπι 192 τὰ ἀμφὶ τραπέ- 
ζας, 4ιιαε ρογιϊπεπὲ αἄ Πιειι- 
845, ΧΥΠΙ Τ0 τὰ ἀμφὶ (τὸν) 
σπόρο», γαϊίο θεπιεπὲῖς ]αεἳ- 
επάας, χις 4, κι 116 δεινὸς 
ἀμφ) ἵππους. ἀμφί τι 
ἔχειν--περί τι εἶναι, "ο Ὦο 
οοοαρῖθεᾶ νη(Ὦ α {πῖης᾽, τοὺς 
ἀμφὶ γῆν ἔχοντας, 1.6. Ύεωρ- 
γοῦντας ΥΙ 94 

ἀμφιεννύναι, οἴγοιπιάαγε, :ἴο 
Ῥαΐ6 τοαπᾶ οἱ οπ: ΡΕ, Ῥατῦ. 
Ῥ888.: ἠμφιεσμένη, απιϊοία, 
ἑἀτοββοᾷ) χΤ8 

ἀμφότερος, α, ον, Ἱ{εγφ116,' 88Ο] 
οἳ πο), «Ῥοίαμ οἳ πο) )ί 
ἑκάτερος, 1ἱεγ, 680] οηθ 
οἳ πο): κχκθ] ἀμφότεροι, 
ντ 1655 τὴν Φύσω ἀμφοτέ- 
ρω», κι 4 ᾱ. ὑμών, ντ 145 
ἀμφοτέρους δεῖ διδόναι καὶ 
λαμβάνειν, 148 εἰς τὸ µέσον 
ἀμφοτέροις κατέθηκε 

ἄν (ροβ{ροβ1{1γο), πγὶζἩ 56- 
οοπᾶατγ ἴεηβδος οἳ Ιπᾷϊσα/{1νθ 
1η αροᾷοβῖς πα 106, αι 19. 
ψηἩ ρατ{]οἱρ]θ 1η αροᾶο- 
ες 109. νι 1π{1Π]- 
1ἶνο τι 126, τι 118, ντ 29, 
πν 10, πνι Τ1, αν 16. 
νηὮ οἶμαι δοκώ απηθϊοιραἴεᾶ 
ἨἩγροετυα{ἰοα]]γ απᾶ 5οραταζ- 
οἆ ἔποπα {ο ἱπβπ]ῆνο πτθ, 
29, τν 129, νι 8, χν δ9, κιςκ 
456, 02. ἀείασολοαᾶ ἔτοπα 
{πο γετὈ απᾶ τερεαίεᾶ ἵη ἃ 
Ίοπς αροᾶοβῖς ττ 103, αν 60, 
πνι 15, χντι 97, χιχκ 11, 108, 
νηἩ ἴσως τ 96. να 
πάνυ νιθθ. πῖ] τίς Χνττ 
97. ποῦ ταροα[εᾷ 1η {6δ- 
οοπᾶ οἶαιιςδο κχιδθ, πλ 
τθ]αχνο απᾶ ἔετηροτα] πνοτᾶς 
{ο]]ονταᾶ Ὦγ πο ϱα]αποίίνο, 
τηβ]ίησ ἴηΠαπι ΙπάθβπϊΙίο τ 

«150,1 44, τα 18, χι 148, σι 

ΟΧ« ανακύπτειν 

99, 46, 48, 6. ἄν γε ντ 
ἄν -- ἐάν, Ρεορος{ νο χ 61. 

ἀν τε---ἄν τε, δἱυό--- δἶυθ 
Χχι 64 

ἀναβαίνειν, αδοεπᾶετε, "ἴο 
πηουηῇ’: ἀναβὰς ἐπὶ τὸν 
ἵππον ΧΙ 101, ἆμπελος ἆνα- 
βαίνουσα (οὐχ δίης)) ἐπὶ 
τὰ δένδρα, 1.6. ἄναδενδράς 
χις 121 

ἀνάγεσθαι, 8οἴυετα, Ῥτουε]έ 6 
φογίι ἵπ πιαγε, "ἴο Ῥαῦ ἴο 
εοα”: τπτ Τ6 

ἀναγιγνώσκειν, ἴέφετο, "ἴο 
τθ ή, ἑτεοῖίθ’: χν 44 

ἀναγκάζειν, 604εΥο, 'ἴο {010ϱ᾽ ο 
εροπηρο]”:. 9488. Χ 80 ἀν- 
αγκα ζομένην ὑπηρετεῖν 

ἀναγκαῖος, ᾱ, ον, ΄ πεεθβδᾶ- 
γζιδ, « οοπηραΙβοτγ’:; ταῖς ἐν 
πολέμφ ἀναγκαίαις ἵππα- 
σίαις χι 108, ἢν μηδὲν ἀναγ- 
καῖον (πζ]ιῖ πεφοίί) ᾖ 92. 
τὰ ἀναγκαῖα, υἴίαο πιοεθεῖ- 
ἰαίοβ ἴπι υίεξιι εἰ οιζέι, «Όατο 

ἨθοθββΒΤΙ6Β’, «ηθοθᾷβ’, βαο] 
85 {οοᾶ, βΊθερ, είς. τά 45, 
κκ ϐ, τὰ ἐμοὶ ᾱ. πράγματα, 
ἵπ υἴία αιοἑαίαπα Ἱεςεδ- 
βατίο οὐεισιάα τι 98 

ἀνάγκη, ης, ἡ, “ποοθβεῖγ᾽: 
ᾱ- (ἐστί) ο. 1Πΐ,, «1δ 15 πθρες- 
βα1Υ ἴλπαῦ: τ 9δ, ντ 88, 
χ 61. 86. ὅπως: 1ν 100 
ᾱ. ὅπως ἔσονται 

ἀναγρύζειν 5, /ιίδοεγε, «ἴο τηπῖ- 
{ογ”: 1 Τὸ οὐδ' ἀναγρύζειν 
(πε γρύ αιϊᾶεπι ΠιιίΥ6) µοι 
ἐξουσίαν ἐποίησας 

ἀναιρεῖν, Τεπιουέγε, {οἴζσγε, "ἴο 
ΙΘΙΠΟΥΘ’ . έίαλκ ολ, ὃς ΡΛΒΒ. 
ΧΥΠΠΙ 64 ἆ ἐκποδὼν ἀναιρεῖ- 
ται 

ἀνακύπτειν, αι επἰοίζετο͵ ιρ. 
απίπιιωπι ΥεζΙρεγατε εἰ ετγἰ- 
66Υ6, "ἴο Ὀτεαί]μθ αραἲη”: αι 

«26. [0ἱ, ᾳοδερΏπβ ἆε Ὀοῖίο 
1ιάαίεο ντ 8, ὃ ἀνακύψαν- 



103 3 , 

ἀναλίσκειν 

τες ἐκ τοῦ δέους, οιίπι αἆ 5ο 
γεαλἰβεεπιέ εω πιείι] 

ἀναλίσκειν, εἴ τι, 'ἴο εροπᾶᾷ 
ΊΛΟΠΘΥ προῦυ ο {πίηςρ)ς τι 
41 

ἄναλμος”», ον: τὰ ἄναλμα, φιῖ- 
ὐιμ8 πια δαἴδιι(ο ἰπεδί κκ ϐ9 

ἀναμένειν, ο. 80Ο. Ῥουβ., εΏρες- 
ἰαγε, ορρογὶγἰ, {ο απαϊῦ’, 
ἐπναΙό τον: τα 8, τπτ 148, 
πιο 

ἀναμιμνήσκεσθαι, “{ο τοσα] {ο 
1ηΙΠᾷ᾽: Χνι Ἱ ἀνεμνήσθην 
(πιοπιϊπιϐ) τὸ τῶν ἁλιέων 

ἀναμφιλόγως, ]ιαιμᾶ ἀιὺίε, 'πτ- 
απθβίοπαΡΙγ᾽. 1ν 64. Ἅκεἶπα 
ορπἐγουεγεία, «πυαοαῦ ᾱϊδ- 
ραήθ): ντ 15 πὈί 1π β6ᾳα. οβί 
συνομολογοῦντας διεζιέ- 
γαι 

ἀναπείθειν, αἰἰίδ ρογειιαᾶογο ιιὲ 
ογεάαπἰ; κικ 105, 111, 119 
ἀνέπεισάς µε γεωργεῖν, τα ὄδ 

ἀναπεταννύναι: 1Χ24 ἀναπέπ- 
ταται (ἡ οἰκία), αρετία ε»ῖ, 
1.6. θά 1ἑπτα Παρα, «1ος 
οροπ’. ἆοθ] ἄν. ἄγ. δ 999 
008, 2: “Α οοπαρ]είεᾷ αοἴῖοτι 
ἀπρ]]6ς απά 15 ἴπο {οαπά8- 
ΏἼοη οἳ {πο ρεγπιαπεπύ βἰαίο 
νυμΙοἩ παζατα]]γ {ο]]οσβ βαοἩ 
οοπαρ]είΙοη;: ἨθηοῬ πο οΓίεἩ 
{ταηβ]αίο ϐ Ἐοεγ[εοῦ ὮΥ α 
Ῥτοεβεπί) 

ἀναπίπτειν,α πα {1οα] ποτᾶ, 
7Επιο αἀᾶιισίο 86 διρίπατε, 
ἐ{ο {τον οπΠΘΒΕΙΕ Ῥαο]ς 1π 
τοπίηρ᾽ ){ προνεύειν Υτῃ δΙ 

ἀνασ-είειν ὃ, εποιετε, «νο βΏια]κο 
ου{:; Χ Τ4 ἱμάτια καὶ στρώ- 
µατα ἀνασεῖσαι 

ἀναστ αι :---]. ἐἑπυογίί, 
ἴο μον τρ ὃν ᾱἱρ- 
εῖηρ’: χνι ϐ2 τὴν πὀαν ἆνα- 
στρεφομµένην. 2. υ6Γ- 
εατῖ, "το Ὦθ οηρασθᾶ 1Π): ν 
68 οἱ ἐν τῇ γεωργίᾳ ἆνα- 
στρεφόµενοι 

ή 

ἀνήρ 

ἀνδρείκελον, τό (χρῶμα), οοΊογ 
φιωῖ υἱυἱ Ιιοηιπιίς αἰπι]ἐἐ1ιζἱ- 
επι ϱεγτέ, Ριγριιγίδδιπι, «8 
ΠεβΗ-οο]οατεά Ῥίσπιεη{”: Χ 
96, 41 

ἀνδρεῖος, α, ον, οἰγίίβ, “Ὢθ- 
Ἰοηρῖπρ {ο α ται”: ας 99 
ὑποδήματα ἀνδρεῖα 

ἀνδριαντοποιός, οῦ, ὁ, εἰαέια- 
γζμ8, «8, βοπ]ρίογ”: νι το 

ἀνδρίζειν, ο. α.ο., ]ογίοπι γε- 
ἄετθ, «ἴο ΠηαΚθ α 1η οὗ): 
ν20 

ἀνδρικός, ή, όν, οἱγ[ϊία, «πηβδ- 
οα]πϱ’, “πηΒΗΙΥ’”: κ ὃ ἂν- 
δρικ}ὴ διάνοια. ἀνδρικῶς, 
οἶτιζίίεν, «κο τα”: ν δν 
ᾱ. παιδευόµενοι 

ἀνδρωνῖτις, ιδος, ἡ, 6α αθ[ίήι 
34785 ααπι οσειραπύ ουἴγί, 
ἐ{πθ ποη’Β αραχπιθηίβ {ῃ ἃ 
Ἰοτβθ’;: χς 27 

ἄνεμος, ου, ὁ, υεπέιβ, «νηπᾷ”: 
ΧΥΤΠ Τ στὰς ἔνθα πνεῖ ἄ. 

ἀνεξελέγκτως”», {ία αἱ οοπυζπεὶ 
ΙΟ. ροδδίΐ, “80 35 ποῦ {ο Ὦ6 
{οαπᾶ οπῦ”: κ 60 

ἀνεπιστημοσύνη, ης, ἡ, ἴπδεῖ- 
τα, «ναπύ οἳ Κπον]οᾷσθ᾽: 
κκ, 111 αἱ λίαν ἀνεπιστη- 
μοσύναι 

ἀνεπιστήμων, ον, {πᾶοείξιδ. 
ἑἰσποταηῦ’: ο, 68Η. τι 92, 
τα 991, 993 

ὤνευ, είπε, αὐθφιε, «νι λοαῦ ”: 
τι 27 τί ἐπιτρύπου ἆ. τούτων 
ὀφελος; ο. 1ΠΕ. πὶθί; πι 
88 ἆ. τοῦ γιγνώσκευν ἃ δεῖ 
ποιεῖν, ὄ8 οὐ δύνανται ἕῆν ἆ. 
τοῦ ἄλλων δεῖσθαι 

ἀνέχεσθαί τινα, ἰοἴογατο αἲ- 
φιεπι 'ἴο Ῥραῦ αρ νι” 
11 94 οὐκ ἆν σε ἀνασχέσθαι 

ἀνήκεστος, ον, “Ιπουχαῦ]θ”;: τΙ 
60 ἆ, κακόν. ἑΙποογτῖρ- 
1916’: χτγ 96 ᾱ. πλεονέκται 

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, οἱγ:---1. 8 
τηα᾿, επιρΠαΙσα]]γ: χι 90, 



ἀνθοπλίζειν. 

πχ ὔ] μέγας ἆ. ία 
ΜΝΟΠΙΔΗ᾽: ΙΧ 04 ἐγκρατεστάτη 
ἀνδρῶν συνουσία». δ. 8 
πας,  Ἠαδραπᾶ )( 5 
νη{θ: ντ 59,196,155,140,165. 
4, Ἰοϊπθᾷ πι α Ὠδμο ος 
Ῥτοίεβδίοι: ΧγΙ 46 φιλοσό- 
Φου ἀνδρός. δ. -α πΙΒΗ”, 
ἑαἩγ πιαη)ς 1 40 οἶκος ἀν- 
δρός, χι 16 ὦν ἆ. ὃς ἆδο- 
λεσχεῖν δοκώ. 6. ἁνὴρ 
(ὁ ἀνὴρ), αβοᾷᾶ [ος αὐτός, 
ἐκεῖνος: κκ 19, 22, 24 

ἀνθοπλίζειν, “ἴο Αγ αραϊηςί: 
ο ΡΑ8Β, ΥΠ Τῦ ναῦς ἀνθώ- 
”. πλισται πρὸς τὰ, πολέμια 

πλοῖα 
ἀνθρώπινος, η, ον, Ἰπιαπιθ, 

εααϊθεᾷ {ο τπαἩ’: χι Τ4 τὸ 
ἐθελόντων ἄρχειν οὐκ ἂν- 
θρώπινον ἀγαθὸν ἀλλὰ 
θεῖον, ποπ αὖ ]ιοπιϊπίῦιι ϱτο- 
«οϊδοίέμγ φεᾷ α ἀἷδ Πιοποζπιη 
υἱγέιωϊ οοποεά(ἴιν (Βέατ7) 

ἄνθρωπος, ου, ὁ, Ἰοπιο, «ΠΙΒΗ”. 
1. 85 8Ώ Ιπάϊνίάπα]: αντ 21 
γείτονος ᾱ., νι 60 ᾱ. τῷ 
ἰσχυροτέρῳ, ΧΧ 08 παντὶ ἆ. 
5, ΡθΠΕΤΙΟΒΙΙΥ: ἄνθρωποι, 
Ἰοπιίπας, “πιαπ]άπᾶᾷ”, ιο 
ψοτ]ά”: ντ 20, χττ 21, 26, 
21, 44, 54, χντ το, κνπα Τ1, 
κκ 96, πάντες ἄ. χνπ 189, 
ϐ πάντες οἱ πρόσθεν ἄ., 8, 
1. οἱ ἄνθρωποι )ί τὰ 
κτήνη να 107, 108, πττ 99, 
χν δδ. }( τὰ ἕφα κκ 92, 
161. }( οἱ θεοί τα 4, Χ 
48, κτ 97, πν 29 

ἀνιᾶν, πιοϊοξέίαπι ο]ή0εγό, “{ο 
{χοιῦ]θ), ἐγεχ᾽: πι 16 πολλὰ 
μὲν αὐτοὺς ἁγιωμένους, 
πολλὰ δ ἀνιῶντας τοὺς 
οἰκέτας 

ἀνιδῥωτί, εἶπό, 5ιιᾶογα, Ιεπέο, 
ἐνηἠθηοαῦ (οἱ)”, 112Η1γ᾽: Χα 
90. Οὲ. ΟΥτ. τι 11 50 

᾿ἀνίστασθαι, ε1γῇεγε ε Ἰεεῖο, 

Τη 

τα 69, 

ἀντωφελεῖν 

το τῖβο {γοπα Ὀοᾷ ), 
χι 68 ἀ. ἐξ εὐνῆς 

ἀνόητος, ον, ἑπερέιμβ, αὐδωγᾶι, 
ἐ6Η1Υ᾽: τὸ πάντων ἀνοητό- 
τατον ἔγκλημα κι 106 

ἀνταγωνίχεσθαι, οοπιροπέ, “ἴο 
Ῥο Ρ]εὰ αραἰηδίς απ 

ἀντί, ο. 6θ6Η., “1π {πθ ρ]αςθ ΟΕ: 
χ 99, 860, πτ 21, 26 

ἀντίδοσιςὸ, εως, ἡ: νπ90, Ο8, 
τι 59 

ἀντιζητεῖν”, υἱεϊθοίπι 6. εἰ ἐρ- 
δ1ίΠι ΦΊίαεγεγε: ΥΠ 144 

ἀντιλέγειν, σοπίγα ἀῑσετε, “ἴο 
Εαἴπεαγ), “οοηίταΚιοῦ”: Ἱ 6, 
ἀαῦ. π ὄ9 οὐκ ἔχω τούτοις ἆ. 

ἀντίος, ία, ίον, αἆυεγειιδ, 'οῬ- 
Ῥοβί{θ’, {ασοῖης”: ἅντι 8. 
ἀντίον, ε γεβίοπε, αἆυθγειβ, 
π]σΏύ αραϊηςί”ς αντ 10 ἀ. 
ἀχύρων θερίζειν 

ἀντιποιεῖν τινα ἀγαθά: Υ ὔ6 
ἀντιπροσαμᾶσθαιΆ, ποῦαπι {6γ- 

7απι αΏθέγετε, αοζιπιμἰατε: - 
κνπ 101 ἀντιπροσαμησά- 
µενοι τὴν γῆν 

ἀντίρροπος”, ον, ο. ἆαῦ. (Μαᾶν. 
δ δτ)τ τα 110. [Οἱ Πε]. ν 
1, 96] 

ἀντιτιμᾶν, ουἱοίἰβθίπι ΟΥΛαΤΕ 
Ῥταεπιῖο: ΡΑΒΒ8. Ικ 08 ἀντι- 
τιµήσεται, “816 βΏα]] ο 
τοραίᾶ ση βοπηθ ἴοκαοη οἳ 
ἨἹοποιγ) 

ἀντιχαρίζεσθαί τί τωι, υἱοίδ- 
εἶπι ογαἰ[ῃοαγί, {ο ρὶνο 
εἰαᾶ1γ ἵπ {ατη: ν 40 

ἀντλεῖν εἰς τὸν τετρηµένον πί- 
θον, Παιγίγε ἴπ ἀοἰΐιπι ϱε)- 
Τογαίέπι νι 216 

ἀντωνεῖσθαι», ΄ίο Όταν Ἱἵῃ- 
βίθαᾶ”: αχ 147 ἄλλον (χῶρον) 
ἂν τεωνεῖτο 

ἀντωφελεῖν,' {ο Ώοποθβί ἵη αγ”: 
Υ 90 ὠφελούμενοι ἀντωφε- 
λοῦσι τὸν χώρον, αθγο, ο 
φιιο Γγιοίιπι οερεγαπί, υἱσίδ- 
δύπι Ῥτοδιιὲ 
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153 ἀνύτειν 

ἀνύτειν, ϱεγ/σεγε οφριιδ φιιοᾷ- 
οιπιφµ6, {ο πΙβΗ, ἕοοπι- 
Ῥ]είθ’, 'οβοοῦ’: ο. 800. ΧχΙ 
18 τὸν αὐτὸν ἀνύτουσι 
πλοῦν. 808. ἅχτ 101 δια- 
φέρουσιν εἰς τὸ ἀνύτειν οἱ 
πράττοντες κτλε, ΧΥΠΙ ὃτ, 
Χχι ὅἹ οἱ ἀνύτοντες (σι 
}αοζυπέ αλ) ἐπὶ τἀγαθά. 
ἀνύτειν τι παρά τινος, ε[ῖ- 

σστ6, ὑπερείτατε, ἑίο ρεῦ’, 
«ρτοσπτο’: απ 49 (αὈϊ ἁγύ- 
τοις Ροπα]αῦ Οοβοαίαβ) 

ἀνυτικός, ή, όν, Εῆίοαα, 6οῇθς- 
{αα]: κκ 117 ἀνυτικωτά- 
την Χχρηµάτισω, ταἰίοποπι 
φιιαξδίιπι {ἱιγίπιπι 601186- 
φοπᾶἰ 

ἄνω, ΄αὔογο στοαπᾶ” ){ κατὰ 
τῆς γῆς: χιχκ ὄδ ἄνω βλαστά- 
γει τὰ φυτά, 98. ο. ατῦ.: 
χικ 89 τών φυτών τὸ ἄνω, 
1.6. δ1(ΠΙΠιαΒ Ῥαγίον 

ἄνωθεν, «ἀεδιφρενγ, ὁ ἄνωθεν 
θεός -- ὁ ἄνω θεὸς ἄνωθεν κκ 
51 

ἀνωφελής, ές, ἐπιε]ίΑ, “πβο- 
1655): τ119. 2. Ῥετπίοίο- 
18, “Ἠασπα[α]”, «ΙΠΙΡΥΟΡΘΓ᾽: 
τ149, χιτ ϐ9 

ἀξιάκουστος, ον, αιιάέΐπι ἄίρπιι», 
ενοτίἩ Ἠεαπίηρ᾽: ντῃ 28 

ἀξιοεργός”, όν, Ἰαῦογαπάο {ᾶο- 
πει» ντ 185, πὈϊ ἀξιουργοί 
βοτῖραΙῦ . Βαπρρο 

ἀξιοθέατος, ον, γεοίαξι ἁῃ]- 
πει, "Ὑε]] ποτ] βεοῖηρ’: 
τα 89, ΥτΙΙ 22, 48 

ἄξιος, ία, ιον, ἀίρπιι, ψιοτίμγ): 
ᾱ. καταγέλωτος χτΙΙ 24, 29, 
ἔδοξέ µοι ἄξιον ἐπισκέψεως ττ 
120, πολλοῦ ἄξιος αν 10, αχ 
182, ἆ. ἐπαίνου Χι ὃ, ΧΙΠ 50, 
λα ςλαμίού ᾱ. ας 190, νά 
πλείονος ἄξια υπ 88, διπλα- 
σίου ἄξιος 222, τὰ πλείστου 
ἄξια Ικ 17, τὰ ἐλαχίστου 
ἄξια τα 9, 99, χιτ 07, ἆ. 

σ 
απας 

παντός (φιιουῖβ Λγεἰίο ἀἱφπιιβ) 
υπ 3230, ἄξια τῆς τροφῆς 
ἐργάζεσθαι χν ὅ8. 808. 
ἐνιοτίμγ’, «πιθγϊἑοτῖοαβ’: τε 
98, ἐπιθεῦ”, ΄ἀ4πθ”: δίκην 
ὦ. κτι 111: ο. 1η, ἀξίους 
βιοτεύειν χχι Τ8 

ἀξιοῦν, {ο ἐϊπ]ς ποτίἩγ, β4”: 
ο. 860. Ῥ6Υ5. εὐ 1Π8, χιπ θὔ. 
οὐκ ἀξιοῦντας, πιοἰεπίθ, 
ἑτρβο]νίης ποῦ”, «τοαβῖηρ’: 
χχι 24, ΡΑΒΒ. {ο ο 
λοαρΏί πνοτίμγ’ς ντ τή τἰ... 
τοῦτ) ἀξιοῖντο καλεῖσθαι 

ἀξιοφίλητος”, ον, απιογε ἀίι- 
π8, «ποτίῃ Ιουίηρσ’: κ 18, 
92 

ἀξίως λόγον, 1.ᾳ. ἀξιολόγως, 
ἰαιάαὐἰ{ί6Υ, εθτοΓίο, Ῥτοῦα- 
οήεγ: 1 θ8, τι 117 

ἀπάγειν, αὐάμσστο, ἴο Ἰεαᾶ 
ΑΠΑΥ): Χτ 10Τ ὁ παῖς τὸν 
ἵππον οἴκαδε ἀπάγει 

ἁπαληθεύειν”, ποῦ ἀπαληθεύ- 
εσθαι, Ό6γιπι ϱγο/εγγε, «ἴο 
βρθα] {ο πλοίο γα”, τα 
96 

ἁπαλός, ή, ὀν, ἴσπεγ, ΤΕςΦΕΊΒ, 
ἑ{απᾶςνγ”, /{γθβ]μ’. αικ 194 
ὅταν ἔτι ἁπαλοὶ οἱ βότρυες 
ώσι 

ἀπαντᾶν, {πι υἱα ἴπείαεγα {ἴπ 
αἴίφμεπι," ο αποοαη{θΥ ΘΏΥ 
Ῥθυδοῦ. ος Πμπρ): πι 19 
ἀπαντήσας τῷ Νικίου ἵππῳ 

ἅπαξ, εεπιεῖ, «οποθ {ου 81”: χ 
η παπα 

ἀπαριθμεῖν, ἀῑῑίφεπίεν αππιΙπιθ- 
γα76, «το οοιηῦ 9Υ06ΥΓ”,  ἴα]κθ 
η 1ΏΥθΏἴοςγ οἳ τς ὄ8 

ἀπαρχαί 5 (ἀπαρχή), Ργἰπαεῖας 
ασια, 'Ετοῦ- ταῖς ὃς ν 4Τ 

ἅπας, ἅπασα, ἅπαν (ἅμα, πᾶς). 
1, ΟΠΙΤΙ68 θἰπιιῖ, οιὐποξί. «αἰὶ 

{ορείμογ’: Χχ 95 τόδε γέγνώ- 
σκουσιν ἅπαντες, 99 ἅ. ἴσα- 
σιν, Υ 82 αἱ ἄλλαι τέχναι ἄ., 
1 109 τοῖς ἄλλοι ἅπασι 



3 ’ 
απάτη 

καλοῖς, στΠ 197 μυριοπλάσια 
ἡμών ἅπαντα ἔχει ἡ πόλις 

ἀπάτη, ης, ἡ, /γαι8, 'ἀθοεῖί ”: 
χκ Τ0 ἐπὶ ἀἁπάτῃ, /ψἰ 
α νῖοη {ο ἀεοεῖνθο), κ 49 
ἁπάται, “πιοᾷθΒ οἳ ἀεοεῖν- 
1ηρ᾽ 

ἀπατηλός, ή, όν, Γαἶῖαα, 1 140 
ἀπειθεῖν, ποπ Ῥαγεγε, “ἴο Ὀθ 

ἀϊδοῦοᾶιεπί }ί πείθεσθαι: 
χττπ 88 ὅταν ἆ. ἐπιχειρώσι, 
87 τῷ ὅταν ἀπειθώσι πράγ- 
µατα ἔχειν (τοὺς πώλους) 

ἀπειλεῖν, Ιπϊπατὶ, Το ἐωτθα {ο ”: 
τι 102 ἀπειλεῖ θεὸς καὶ 
κολάζει τοὺς βλᾶκας 

ἀπεῖναι, αὔεδεα, «ἴο ὃο απαγ᾽: 
ντα 90 καὶ ἀπὼν ἂν εἴποι, 
Χπ 20 ὅταν ἐγὼ ἀπῶ 

ἀπειπεῖν, νλ(]ι οἳ πηλοπέ Ῥαγ- 
{οἵρ]θ, γε ἀεερεταία ἀοξί- 
πετε, “ἴο 6ἶγο οτετ’: τι 
146 

ἀπεργάζεσθαι, πι οὐ]εοί 
απᾶ Ῥτεᾶ]οα{ς αοοπβα{Ίτο, 
ο[ἴεογα, «ἴο Τη] 50 απᾶ βο): 
χιν 26. ΡΑ58. ἀπειργασ- 
μένος, “ροτ{εοῦ”: αι 14 

ἀπερύκειν 7 τι ἀπότινος, αγοετε 
αἰϊφιϊά αὖ αἴἴφιο, «το κεερ 
α ἴμϊησ ο ἔτοπι”: τ 98 

ἀπέρχεσθαι, αὐΐγεα, «{ίο ϱρο 
ΑΠΗΥ᾽: τπτ ὃ οὐκ ἂν ἀπέλ- 
θοιµι πρίν, ποπ ρτῖμε αὐϊθο 
σπιαπι 

ἀπέχεσθαι, αὐφίίπεγε, οοπἑίπεγε 
86: 9.ΡεΠ.΄{ο αὈβδίαϊτπ {τοπ ”: 
τὃ, χι 104, πτν 6, αντ 29 

ἀπιέναι, αὐΐγε, ἀἰκεεᾶετε; ν 82, 
πτ 2, αχ 91, 194 ἐπιστάμενος 
ἄπει 

ἁπλῶς, εἰπιρ]ίεϊίεγ: πι 90. 
61π ροοᾷ {αϊκλ᾽ }ί ἐπὶ ἁπάτῃ 
κχ Τ0 
ἀπό,οἳ Ῥ]ασα, απγαγ {τοπα’: απ τὂ 

ἀπὸ τῶν ἐρωμένων κωλύεσθαι. 
ἀαεποίβτηρ {ο «πηΘαΏΒ’, «ἵπ- 
εἰταπιεπ{α{γ’, Ὦσ νψΏῖςὮ α 

ἀποδιδόναι 193 

ἐάπρ 18 ἆοπο: ἀπ ὀλίγων 
11 Τ2, ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἔργων 
1 117, χρηµάτισιν ἀπ ὃ γεωρ- 
γίας κχ 118, ἀπὸ τῆς παρού- 
σης δυνάµεως (το εα φιίᾶεπι 
οορία αιίαε αἀθίί) Ἱς 98, ἀπὸ 
πολλοῦ ἀργυρίου οἰκοδομεῖν 
Π16, ἀπὸ τῆς γεωργίας ἔχειν 
ὧν δέονται νι ὅδ, ἀφ) ἧς τὰ 
ἐπιτήδεια πορίζονται 99, ὠφε- 
λούμενοι ἀπὸ τῆς γεωργίας 
20, ἀφ᾽ ἂν θρέψονται 62, 
ἀφ᾽ ὦν ὠφελεῖσθαι κκ 170, 
ἀ φ᾽ ἱππικὴς εἷς ἀπορίαν ἐλη- 
λυθότας τατ 00, ἀπὸ τούτου, 
έῬοσααςο οἱ {π18) νττ 126 

οὀποβάλλειν, απι{ἐίεγε, “νο {οχ- 
{6ἵ: πτπ ϐ Φφυλάττει μὴ 
αποβάλῃς τὴν ἐπωνυμίαν. 

, οί Ῥγεϊϊίο υεπάςγε, ργοίσετό, 
είο βε]] {οο οπεαρ”: κς 159 

ἀποβλέπειν εἴς τινα, ὑπίιεγὶ 
αἰίφιεπε: 1ν 151. κ. εἰς οἳ 
πρός τιωα, επγρεείατε αὖ αἷῖ- 
αιο, ἴο Ἰοο]ς πϊςια]]γ {ο 
ΒΟΊ1Θ 0Π96 ΓΟΣ 6οππο οῬ]θοῦ᾽: 
Χνπ 10. 4Ώδο]. τι δτ ὡς 
παρὰ σοῦ ὠφελησόμενοι ἆπο- 
βλέπουσι 

ἀποδεικνύναι---ἐπιδεικνύναι 1ΤΙ 
ϐ[ατ1 ]οσας οβιεπἀετοροίοβῖ, 
Ῥοτθσίσααπῃ 5869 ἄἱβογΙτηθτι 
6556. Ἀα]]απι 9556 οοπίθη- 
αἰξ Κοτεί ρ.69. Υ. Ἐπεμπετ 
Οοπιπη, 1 1, 21, . δαιρε], 
τν1, ν 49. οδίεπᾶεγε, πιοτι- 
δίτατε κ 19. ατσιπιοπὲῖς 
ἀεπιοπδίτατε1ττ4,θ. ο. 1πΕ. 
Ιεφίῦις οοπδ(ϊίμεγε, “ἴο οἵ- 
ἀαἵη α. ἐπῖησ {ο 6): τσι 
1605.  ταεδίατε, ε[ῖσετε, 

«Τ4δ,νΙ ὅ9, αν 8 
ἀποδεκτέον ὃ (ἀποδέχεσθαι, “ἱο 

τοοείνθ {τοπα αποίηοτ)), τε- 
οἴρετο οροτἰεί: υπ 190 τὰ 
εἰσφερόμενα ἆ. 

ἀποδιδόναι, ἆατε οιὶ αγ εοὲ 
ἁατί, «ἴο 6ἶτο ἵπ {Πο Ῥτορος 



143 ἀποδιδράσκειν 

απαχί6Γ), {ο ρα π]αῦ 18 
ἀ4πθ”:. δασµόν Ἱν 93, χάριν 
κι 109, ἀποδίδοσθαι, 
Φεπάετα, 'ἴο βε]1’: οἵτινες ἂν 
ἀποδίδωνται τὰς οἰκίας ΧΧ 
106, εἰ μὴ ἀποδιδοῖτοι 70, 
ἀπεδίδοτο αχ 144, 146 

ἀποδιδράσκειν, αι/ι/εγε, “ἴο 
τα ο”, «αΌβοοπα”: τα 90 

ἀποδοκιμάζειν, γοριιάἑαγε,πιο]1ο, 
το τε]εοί α5 αππβ{”: κιτς το 

ἀποθαρρεῖνἒ: αντ 28. {[Τ]ο 
ἀπό Ἠ88 πο Β4Π1Θ πιθαπίπρ 
νΏῖοἩ 16 Ία5 1η ἀποκαραδοκία 
Ἠοῦῃ, ντι 19, ερ. Ῥ]Η]. τ 20, 
ἀποθαυμάξειν, ἀποτρέχειν (ΑΥ. 
Να. 1006), ἀποχωλεύειν,νΙ2. 
ϱ βἰτοησίῃποπίης οἱ ἴ]ο 
γοχρα] οοπεορ{ΙοἩ] 

ἀποθαυμάζειν”, ἀεπιίγαγί, {ο 
ΙΩ81ΥΕΙ] πηποὮ”ς πτ 119 

ἀποθνήσκειν, πιο, {ο ἄἱθ”: 
τν 198 ἀποθανόντι συναπέ- 
θανον, Χχι 50 φοβούμενος μὴ 
δὶς ἆποθάνῃ (ἆο Ταπία]ο) 

ἀποικεῖνὃ, Ῥτγοσιῖ αὔεβδε, !ἴο 
Ἠπο {αχ ο”: τν 68 (αΡί ορ). 
τοὺς ἀμφὶ τὴν αὑτοῦ οἴκησιν) 

ἀποικίζεινῦ, οοϊοπίαπι ἀεάιι- 
σµτε: ντ 155 (αὈὶ ἆο ἆπσο 
αρίατα ἀἱοιίατ) 

ἀποκρίνεσθαι, γεαροπᾶετε, «ἴο 
ΤΘΡΙΥ᾽: Χις 99 ἀποκρίνο- 
µαί σοι ἅπερ σὺ γιγνώσκεις, 
νπ ϐ61, 3209  ἀπεκρίνατο, 
ιν 165 ἁἀποκρίνασθαι. 
ο. 80Ο, Ο60ΟΡΗ. Χιχ 20 τόδε 
ἀπόκριναί μοι, Χ 1 ἀποκρί- 
νασθαι αὐτῷ ταῦτα 

ἀπόκρισις, εως, ἡ, ΕΡΡΟΠΒΙΙΠΕ, 
«Α ν τερ]γ ΧΙ 115 καλώς δο- 
κεῖ ἔχειν ἡ τοῦ βαρβάρου λε- 
γοµένη ἀπόκρισις 

ἀποκρύπτεσθαι, /ἴο οοποθα]”: 
6-.4σ κ 20 αν 64. 
ο. ἄπρ]. ασο, σεῖαγε αἰίφιιοπι 
αἰἰφιωίᾶ, 'ἰο Ἱαερ α ἰπίηπσ 
Ῥαοσ]ς ἔτοπα αποίλοτ’: αν 69 

ἀποπειρᾶσθαι 

᾿ἀποκωλύειν, ἐπιρεάϊγε, «ἴο 
Ἠαπᾶονγ): ν 61 ἣν μὴ, θεὺς 
ἀποκωλύῃ, ϐ2 τῶν ἆ. 890. 
γεωργεῖν (αΏ] κωλυόντων Ἠ8- 
Ῥεί Βίοβαςιβ) 
--- έτο {α]κο Ραο]’: 

λα, }γιῖ, {ο Ίανο ἴμο 
επ]ουπηρηί, Ῥεποεβί οἳ): χττ 
δ6 οἱ ἀπολαύοντες τῶν 
σῶν ἀγαθών 

ἀπολείπειν, οπιζίέεγο, «ἴο Ῥαβ5 
οτετ’: χν 129. βιβίκίεγα 

ὧπ ἀἱεριίαπιᾶο, :ἴο Ίθαγο ο 
βρεαίπρ”” γι ϐ ἔνθεν λέγων 
ἀπέλιπες. 

{πζεηῇ, «ο 164Υϱ’, «{ογβ8]θ”: 
1061 ἀκαλκννννώ τούτους 
κακῶς γηράσκειν. ΡΑ55. 
ἀπολείπεσθαι, ΄{ο βἴαγ }Ῥε- 
Ἠιπά”: 

ἄιιπι 6086 

ἀπολλύναι, ᾖοβειπιαγο, {ο 
ἀθδίτογ πα{{οτ]γ’: ν 99 πρό- 

ντι 3208 ἀπολειπ- - 
τέονΣ εἶναι, κἱθί ΕΠΙάΤΕΊΙ- 

ση 1πῇ, οἳ 

βατα νόσος ἀπώλεσεν, ντπ - 
104 ἐὰν μόνον μὴ ἀπολέσῃ 
τοὺς μὴ ἁμαρτάνοντας, πάνυ 
ἀγαπητόν 

ἀπολογεῖσθαι : 
ἀπολογούμεθα ὑπέρ του, 

πι 140, 145 

έππθ βροα]ς 1η Ῥε]α]έ οἳ βοπας 
οΠ6’. 

ἵη ἀθίοπορ ὁλαῦ’: κατ 1950 
Β6ᾷ. ὅτι, «Το αἱ]θσο 

ἀπολογίζεσθαι, γαἰΐοπεν γεᾶ- 
ἄετει Ἱκ 45 τὰ εἷς ἐνιαυτὸν 
ἀπολελογισμένα, «ἴλο ϱ5- - 
πιβίθβ {οΥ α ΥθαΙ᾽ 

ἀπομετρεῖν, ἀἰπιοεϊγ, «9ο τηθα- - 
βυτθ οπί”: 
ἀπομετρούσῃ τῇ ταµίᾳ 

ἀποπαύειν (τοὺς δούλους) τῆς 
χρήσεως, “ἴο ἀῑδιιῖκα ἔΊθια 
{Τοπ βθγνῖοθ’: χτν δῦ 

κ 09 παράστῆναι ἃ 

ἀποπειρᾶσθαι εἰ, “ἴο {1Υ πηθ- 
ὑλετ”; πι δθ. 
Ρεγίσιιι, 7ασετε: 
ἀποπειρῷᾷ µου τοῦτο 

αρεσεῖπιε, 
κικ 8δὺ | 



ἀπορεῖν 

ἀπορεῖν, περοῖγε φιέᾶ εί Γαεἷ- 
πάπα, 'ἴο ο Ῥα22]6εά: να 
140. ο. ἵπβ. «{ο 9 αἱ 81055 
Ἠουγ {ο): ντ 08 ἆ. χρῆσθαι. 
ἀεειϊζιῖ τεῦιι αἄ υἱέαπι πεςέδ- 
φαγίΐς, ἴο ο η πα ῦ”, ττ 
58 

ἀπορία, ας, ἡ, ἑπορία: 1 51 τῃ 
. Υπ 06 οὐκ ἀπορία ἣν 

πορος, ον, 1ποβδ, 'Ῥοοτ’, 
ἐπεεᾷγ ̓  )ί πλούσιος Ἱ 118. 
πόρους εἶναι ){ εὐπορεῖν κχ 
11. ΑΡΥ. ἀπόρως βιτεύειν: 
χν 24 

ἀποσβεννύσθαι, ετεεϊπφιῖ, οὔ- 
βοἴέδεστε, 'ἴο Ὦο ραῦ οαῦ”, 
ε{α]] Ιπίο ἀἱδαβθ’: ν 89 

ἀποστατεῖν, ἀεδίάετατί, “ἴο Ὦθ 
πηβοίησ’: ντιπ 99 

ἀποστλεγγίζεσθαιὸ, εἰγ{φ1{ τε : 
ΧΙ 110 ἀπεστλεγγισάμην 

ἀποτετελεσμένος (ἀποτελεῖν), 
οπιπτύιι πιοπεγίς αὐκοίιέι», 
ερετ[εοῦ” χτῃ 18, κιν ὃ. 

ἀποτίνειν, «οἴυεγα, ππιϊσίαπι 
ἄατε: χι 151 ὅ τι χρὴ παθεῖν 
ἢ ἀποτῖσαι (5οἱεππῖθ {0χ- 
1ητ]α) 

ἀποτρέπεσθαι, α Ργοροείέο ἄθ- 
βἴδίεγε, “ο ἀθβῖςῦ ἔτοπα”: Χν 
τὸ ἀποτρέπεσθαι τοῦ ἐρω- 
τήµατος, φιιασθίίοπεπι ᾖΡοοί- 
ίαπυ πο ρετδεφιέ 

ἀποτρέχειν, οιγγεπίεπι αὐίτο, 
ἔίο Ρο απαγ αἲ α ταππῖησ 
Ῥαοθ”: χτ 109 τὰ μὲν βάδην, 
τὰ δὲ ἀποδραμὼν οἴκαδε 

ἀποφαίνειν εἰς τὸ κοινόν, {π 
πιεαίιπι Ώγο/εγγε: ντ Τ8. 
νηδὮ Ῥατῆοίρ]θ, αγφιπιεπεῖς 
4επιοπδίγαγε, "ο Αβον’, 
ἐρτογθ’: πςκ 1056 

ἀποφαίνεσθαι τὴν γνώµην, 8εΊ- 
ἐεπίϊῖαπι 811άΠυ οβίεπᾶεγε ναι 
Φγοπωπέίατε, ο βεί {οτί 
οΠθ)8 ΟΥΏ τίευ5’: χντ 40. 
Α.Β. {ο ἄἆθο]βτθ οπθ)5 

 ορϊπίοη” τ ὃ2, χνι 84, 88 

ἀργός πα. 

ἀποφεύγειν µοι, εἰαὈί πιἰ]ηέ, ΄ἴο 
τά. ΑΥ Ίχοπα πηθ’: 1 97 

ἀποχωλεύειν (χωλό 5), εἴαιμάιπι 
γεάᾶεγε, “ἴο πιβκο απἰίθ 
Ίαπιθ’: κι 106 Τμαο, Τ. 27.4 

ἅπτεσθαι, «ογροτε αἰίπφετε, 
{ο ο ἵπ οοπίαοῦ γα”. Χ 
58, 40 ἅ. µίλτου 

ἀπωθεῖσθαι, αὐίσεγε, ποπ. αᾱ- 
πιίεγε, γεριάίαγε, “ο τ- 
16ος”, 'ραῦ οαῦ οἳ σοηβΙςτα- 
Πο”: 1 96 τὸ ἀργύριον οὕτω 
πόρρω ἁπωθείσθω ὧὥστε 
μηδὲ χρήματα εἶναι ᾿ 

ἄρα, 111αΐΐνᾳα, γεῦις {ία 601η- 
φαταϊίθ, ἐρίίαν, "86ο πει”: 
τ102, νι 10, ατ 26, αντπ 1. 
ΠΠ ραξί {6Π565 {ο 6ΣΡΤΕΡΒ 
βατρχίβθ 1 144, 8ἱβο γψί] 
Ῥτεβεπί ατ 20. μὲν δὴ 
ἆρα, ἰθίίι, αἱ υἰᾶεο ΧνΙτΙ 
6δ. οὐκ ἄρα υ(λ ἹπΠρει- 
190ὔ0.Υ185. ἄρα, 'ηδτης]γ) 
να 80, ντι 96, πια 114. 
τἰ οὖν-- ἄρα εἰ νι 10. 
ἐὰν ἄρα, οἱ /οτίε ν 66, χγι 
1π. εἰ ἄρα χνπι ϐ7. 

άρα, πια: Ὑπ 64, κικ 100. 
ἄρά γε 1 ὃ, ντ 204, χνττ δ4. 
ρα µή, ΠιΙΠπι 9εγο, Ὑ]θτο 
Ώιετο 16 Ῥρ]αϊπ]σ α ποσα/ῖνθ 

ἀρ᾽ οὖν 

ἁργία, ἡ, ἀεθίάία, “147ἱπθςς5᾽: 
τ199, πτιτ 11, κςττ ἀπο. 

ἀργός, όν, οἵίοδι, δείς, 
1416”, 1αγ’: να 1Τ4 οὐκ ἐᾷ 
ἀργοὺς τὰς µελίττας εἶναι, 
κκ 1060 ἢ ὅλως ἐργάξεσθαι 
ἢ ὅλως ἀργὸν εἶναι, 110. 
Ῥο ορίραε, «γιε]άϊπσ πο τ6- 
ατα), «πποπιρ]ογοᾷ”: νι 
114. {π6τδ, {ποιλιι», 
ἑαπρτοᾶποβνθ’, “ππ]οά”: 
ἀργὸς χώρα τν Τὸ, 69, κκ 
129, 141, διὰ τῆς ἀργ οὔ (γῆς) 
πας 471,49. ΔΡΥ. ἄργοτε- 
ρο» ΧΥγ 41, ἀργότατα 19 



πε 

ἀργύριον, τό, ατρεπέωπι, «ε]]- 
Υ6Γ᾽, «ΠΩΟΠΘΥ: π Ττ, Χ 289 

ᾱ. κίβδηλον, χκικ 107 ᾱ, κα- 
λόν, κκ 1925 πολλοῦ ἆ, γίγ- 
νεσθαι, «145 εἰ πολὺ ἀργύ- 
βεον εὑρίσκοι. ἀργύρια, 
ερῖεσοβ οἱ ϱΙ]γογ): κιχ 110 
τὰ καλὰ καὶ τὰ κίβδηλα ἆ. 

ἀρεσκόντωςὃ, ο. ἀαΐ,, ’ 8ρτεθ- 
αρ]: πτ 112 ἆ. µοι 

ἀρετή, ἢς, ἡ, «βαροαπονζγ, 
«ακοσ]]εποθ’: κ 9 ἀ. γυναικός, 
τῃ 256 ἀρετάς 

ἀρήγειν7, ἠπίιτίαπι γτοριῖ- 
8ά4Υ6: 8ὔβο]. ντ 9δ, να 140, 
οἱ ἀρήξοντες 1ν 114. ο, 
ἀαῦ., ορεπι Γε1γο, «ἰο αἲά”, 
εαποσοοιγ’: ᾱ. τῇ χώρᾳ 1ν 44, 
88, νι 82, Υ24 ἆ. τῃ πόλει, ΙΥ 
1259 ἆ. τοῖς. κατεσκευασµένοις 

ἀριθμός, οὔ, ὁ, πιιπιογιί8, ΄ηπ- 
Ῥεγ: 1Υ 66 τὸν ἆ. τὸν τεταγ- 
µένον ἔκπλεων ἔχοντες, ΥΠ 
80. ἀριθμῷ πλείω, “πιπηθτί- 
οδ11Υ πιοτθ) 

ἄριστα, ορίΐπιε: Ὑ ὅδ, ας 96, 
τὸ, ΧΙ 42, 45 

ἀριστᾶν, γαπάεγε, ! {ο ἔα]κ {πο 
1ΠΟΥΏΙης 1ηθ8]’”: αι 110 

ἄριστος, η, ον, ορἰΐπιωδ, πιαῖ- 
ἔπιε {άοπεις, «Ῥοςῦ), βεἱεςί᾽: 
νΙ 49 πολίτας ἀρίστους, ΧΙ 
89 εὐνοίας ὄργανον ἄριστον, 
ΧχΧΙ 44 ἵππον ἄ., Χχ 47 ἄρι- 
στον εἷς γεωργίαν (46 ππο). 
ο, 15, 1γ 122 ἄ. κατασκευάζειν 
τὴν χώραν. ἄριστόν (ἐστι), 
επί 18 Ῥοςύ”: ο. 11. νι 69 

ἀρκεῖν, υαἱστε, δαἲ(ρ 6886: 1κ 85 
οὐκ ἀρκεῖ ἢν νόμους καλοὺς 
γράψωνται. ο. Ῥατίι- 

οἱρίο: ἀρκέσειν ἐπιμελόμε- 
νος χτ 20. ο. 1ηᾷ, ἀρκέ- 
σει ἀκούειν μετὰ ταύτα, “1 
ϱ]ια]] Ὦο οοη{επῦ {ο Ἠθατ᾽ χι 
Τ0... ἀρκοῦντα (ρατίε ἶαυ- 
σωπι) σῖτον ΧΥΙΙ ὃδ, τὰ ἐμοὶ 
ᾱ. Ἡπ 27, ἀρκοῦντα ἔχοντες 

ἀργύριον----------- ἄρχεσθαι 

τῇ ἑαυτῶν κατασκευῇ δδ, τὰ 
ἑαυτοῖς ἁρκοῦντα ΧΙ 59, 
ἀρκούντως (8αίἰ8) ἀκηκοέναι 
1 2 

ἀρκτέον 5 (ἄρχεσθαι), ὑποῖρίε- 
ἀπ εδἰ: ΧΥΙ ὔ9 ἆ. τοῦ ἔργου [ 

ἀροῦν, ατα}ε, ο ῬΡ]ουρ] 1ν 
114 πολλὰ ἀροῦν, κ. 
αρτί οοἱετε, χντ ὔ9 

ἁρπάτἄειν, αὖς., {ο αἶθα]”, «1ο 
Ῥο α τουνος”. ας 82 κλέπ- 
των ἢ ἁρπά ζων 

ἄρρην, ὁ, ἡ (Ἰαΐον Αίἲ. {ος ἄρ- 
σην), πιαδομῖιδ, “πια]θ’: νπ 
102 θῆλυ καὶ ἄρρεν (ζεῦ- 
Ύος), 140 τὸ ἔθνος τὸ θῆλυ ἢ - 
τὸ ἆ. 

ἄρρωστος, ον, {π[γπιιις, ἐνθα]ς”, 
'1θοΏ]ο”: :1ν 17 αἱ ψυχαὶ ἀρ- 
ρωστότεραι γίγνονται 

ἄρτι, {απι πιο, «]αδῦ πογ)ς 
κας 102 | 

ἀρτίως5, πιοῖο, ραμ]ο απἱο; τα τά 
ἄρτος, ου, ὁ, ραπ 60 ἐγλΐσο 

Ταοΐιδ, ΐ. 1ου οἳ π]λθαίθη 
Ῥτοαβά ” ντιπ ὅδ 

ἀρχαῖος, α, ον, Φτίοῦ, ἐρπΙπιο”, | 
ἑοτίσίπα]: κκ 190 χώρους 
ἀξίους πολλαπλασίου τῆς ἀρ- 
χαίας τιμῆς 

ἄρχειν, Άγαεεθθε, «ο ϱοτετη”: 
χτν 1, αν 6. ο, 66Π. ΧχΙ 
τὸ ἐθελόντων ᾱ., κι 16 
ἄρχειν τῶν ἐργαζομένων. 
4ᾳθ οαριά1ίαί1σαςβ: τ 1896, 
156, 1Τ2, οἱ ἄρχοντες, 
ἑοῇβμορθιβ’: τπτ 41, 47, ὅδ, 68, 
τδὃ, το, 84, 87, κκ 84, σκχτ 
29, ἐναντιοῦσθαι τῷ ἀρχοντι 
26, 99, 40 

ἄρχεσθαι, ἐπαίροτε, “ο Ῥορῖη”: 
Χντῃ 44. ο. 1πῇ, νπ 8, 
χνι 40, 69. ο. Ρατίΐο. κ 
84, αι 49, ἀπὸ τῆς αὔριον 
ἡμέρας ἀρξάμενος 91, ἀφ᾽ 
ὦνπερ ἤρξω, τῶπιάε ὑποερίοεὲ 
66, αντ 81, ἄρχεσθαι πρῶ- 
τον ΙΧ 54. ο. ΡεηΏ. νι ὃ 

μή κκ, 



ή 

ἀρχή 

ἄρχεσθαι παντὸς ἔργου, ΧΙ 
98 ἀρετῆς ἆ. Β 

ἀρχή, ῆς, ἡ, ἐπέέέωπι: ἐξ ἀρχῆς 
ντ 62. ἐπιρετῖιπι τεριί : 
1ν 62, τὴν ἀρχήν, ἵπ Ὠθ- 
ραΐῖνο οἶατβο, οπιπίπο, Ρίαπιθ, 
ἑαὐ 11”: πτ 681, ντ 12 

ἀρχικός, ή, όν, αἆ γερεπᾶιπι 
αρίμα, “Βΐ {ο ϱογετη”: αν 8, 
πχι 10. ο. 66Η. χτι ο], 
9ὔ αρχικοὺς ἀνθρώπων 

ἄσακτος', ον (σάττω), ΊΟΠ 
οΟπιργεβΘιι, 'ποῦ ταπηπηθᾶᾷ 
ἄονη: χκτς 08 

ἀσθενής, ές: ἀσθενὴς γῆ, “8 
Ῥοος βο]”: Χυπ ὄδ, θὸ, Τὅ, 
το, συϊ ἆ. Τ6 

ἀσκεῖν, 6πεγσεγα, «ἴο Ῥτβοβίβο’: 
ο, 8οο. οῬ]. αι Τθ ἀσκοῦν- 
τι τὰ τοῦ πολέμου, 88. 
9. 808. «ἴο ἰταῖπ: πι 80 
ἐκπονούντα καὶ ἀσκοῦντα 

ἄσκημα, ατος, τό, επεγοζίεπε, 
6αηΠ εχοτοῖβθ’: χΙ116 τοῖς εἰς 
τὸν πόλεμον ἆ. 

ἄσκησις, εως, ἡ, ἐπεγοϊίαίῖο, 
εἰταϊπιηρ᾽: Ὑ ὅ σωμάτων 
ἄσκησις 

ἀσπάζεσθαι, «οἴ6γα, απιαγς, «ἴο 
οἵἵηρ {οηα]1γ {ο κ 27 ἆ. ἐκ 

τῆς ψυχῆς 
ὠστός, οὔ, ὁ, οἴυίε: σι 89 
ἄστυ, εος, τό, αγῦς, 'οΙγ’: πι 

1068 ἀπὸ χώρου εἰς ἄστυ, 1.6. 
Αίλεπαβ, Υ 22 ἐν τῷ χώρῳ 
καὶ ἐν τῷ ἄστει 

ὅας, ἡ, ἐπδοίέία: ΥττΙ 
116 

ἀσυσκεύαστος”, ον, ἐποοπαίέμβ, 
ἐποῦ Αγταησεᾶ”: ντι 8ὔ 
ο. ας, ἡ, δοοιγέίας: 84 
ἀσφαλής, έε: ἀσφαλέστερόν 

ἐστι ο. 1πᾶ,, «ῑδ 18 Β8{ΘΓ᾽: 
νθ4 

ἀσχολία, ας, ἡ, πεφοξΐιπι, 
ἐναπῦ οἳ Ιεϊρατο; ο, 1πΠ1, 
ἀσχολίαν παρέχειν (ἶπιρε- 
ἀἰπιεπίο «956, 'ἴο Ἠϊπᾶςι 

Ἡ. ΙΕΧ. 

αὔρα 1τ4 

Φίλων τε καὶ πόλεως συνεπι- 
μελεῖσθαι ΥΙ 48, ἀσχολίας 
ἔχουσι (ὑπιρεάίωπίιτ) φίλων 
καὶ πόλεως συνεπιμελεῖσθαι 
1ν 18 

ἀτακτεῖν, πιΙπιΙ επι ποπ γεοῖε 
οὐέγα, «ο Ὦο ἀῑδοτάετ]γ)”: Υ 
πὃ. είο αοί αραϊηεῦ {πο 
Ίαν οἳ πααχθ ντι 167 

ἄτακτος, ον, “ππᾷΙβοϊρ]ῃπϱᾶ”: 
ᾱ. στρατία, επεγοῖζιις ὑπογαϊ- 
πιαίιιδ, ΄8Ώ ΤΤΩΥ ηοῦ 1η Ῥα [0] 
οτᾷοτ) ντ 24 

ἀταξία, ας, ἡ, ἐποοπαϊέι γεγιπι 
ογζο, «ἀἱβοτάςτ]ϊπεββ”: ΤΙ 
58 

ἁτάρ, αἲ χνπ 112, ἀτὰρ οὖν 
ΧΥΤΠ 1, ἀτὰρ--γεσχι 1 

ἀτερπής”», ές, ἐπῖισιιιάιι, 'πη- 
ριεβεῖηρ’: τῃτ 21 

ἄτριπτος», ον, '"απίτοᾶᾶεη᾽: 
ΧΥΙΠ 90 τὰ ἄτριπτα 

αὖ, υἱοἰθείπι, «1π (ατη”: 1 169, 
χν 69, τα 141. είίαπι, 
αἰπιέετ, /αἱβδο”, επ Ίχκο 
ΙΗΒΏΠΘΤ’: ΠΙ28. η Ἀθβ- 
19ἨΒ: πτι 66 

αὐαίνεσθαι”, 6παΥ6δΕΘΤΕ: ἅνι 
πδ, 68, χις τ1 

αὐλεῖν, Μδία οαπεγε, «ἴο Ῥ]αγ 
οἩ {ο Βπίθ): τ 68, τι 86, 
ΧντΙ 08, χιχ 111 

αὐλητής, οὔ, ὁ, ἐἰδίεεπι, «8, Άπἱθ- 
Ῥ]αγοτ): κικ 110 

αὐλός, οῦ, ὁ, ἐἰθία: τ 07, τα 87 
αὖξειν, αιιὔεγε, “ἴο ασσταπᾷ1βθ’: 

α. τὸν οἶκον 1 256, 117, τ ϐ, 
1ν ὄδ ταῖς τιμαῖς αὔξει, Υι 
20 οἴκους αὔξειν, 1 88 
τοὺς ἐχθροὺς αὔξων (108- 
ἑζωπι οοπιπιοᾶα ΊΤΟΠΙΟυΕΠΘ). 
ΡΑ8Β. αὔξεσθαι, αιιζεγί: τά 
116 αὔξονται οἱ οἶκοι 

αὔξησις, εως, ἡ, ἐπογεπιεπέιπι, 
61ΠΟΥΘ8ΕΘ’, «ρτοπίἡ’. ν 4 
οἴκου αὔξησις 

αὔρα, ας, ἡ, αιίγα, « Ώχθοζθ”: 
Χχ 99 αὔρας θηρεύων µαλακάς 

9 
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αὔριον, 6748, “ΤΟ-ΙΠΟΙΤΟΥ᾽: ΧΙ 
81 τῆς α. ἡμέρας 

αὐτίκα, {ῑίσο, θἰαίΐπι, «οπ ἴπθ 
αροῦ’, “αὐαϊρηίπαγ’: σαν 
δΙ εἴ µοι δόξεε α. µάλα 
γεωργεῖν, 1.6. ποη. ϱἀοοίο, 
οτεπιρῖί εαµδα: κιςκ 121 

αὐτόματος, η, ον, ΄Οἳ ΟΠΘΒΘΙΕ’: 
κκ 48 κόπρο αὐτομάτη 
γίγνεται 

αὐτομολεῖν, {γαπα[αφεγο, 'ἴο 
ἀεβετῦ”: τν 155 αὐτομολή- 
σαι πρὸς βασιλέα 

αὐτός, Ιπ{θπβΙγο ΡΤΟΠΟΠΗ, 
ἔρεε: 1 148, τν 8, ντ 86, ντ 
99, νττ 66, 94, 150, πκ 18, 
δδ, κπ 19, 64, 100, κια Τ1, 
αν δδ, χχκ πο αὐτὸς αὑτὸν 
πείθει, 151, χις 120, 125, αχ 
50. φοἱμβ, “8ἱοπθ”: ντ 
96, αχνπ 116. πβοᾶ Ίο 
ἀἰδπραϊβΏ Α΄ Ῥ6σδοῦ ΓΤοπα 
Ἠ15 βαττοπηάϊησς οἱ αᾱ- 
1αποίς, {ρδε, 1.6. ἀοπιϊπις, 
ἀοηιιβ Ώ058688ΟΥ, 'ἴπο Ἠεβᾶ οἳ 
Ά Πουβε]ιο]ᾶ) ){ οἶκος τ 42, 
πχ 60, οἱ οἳ α βοποοι 1 1; 
8 Ἰήηπσ 1ν 107. αὐτῆς 
θἀᾶεά εσ αὐιπάαπιί 1 9, 
αὐτοῖς Υ 19, αὐτό Χικ ὄδ. 
ὁ αὐτός, {ἰᾷοπι ἄντ 2, ΧΥΠΙ 
62, χχι 17. ο. ἀαῦ. τ 91, 
ντ ὄ2, χυτ 957, ΧνΠί ὃ, Χικ 
65, τ4, χι 49. τὸ αὐτὸ 
τοῦτο αιχ ὔ9, τῷ αὐτῷ τούτῳ 
τρόπῳ πα 49, αν 2; οἱ 
αὐτοὶ οὗτοι, Πέ ἠἱάειι και 26, 
90 

αὐτουργός, οὔ, ὁ, αργίεοῖα φιά 
βἶπα εογυῖΒ οφριι Ταοῖί, «016 
στο {1119 Ἠϊ5 Ἰαπᾶ ἨπαβεΙ{” 
ση ζποαῦ βἼατοθ: υ 18 τοὺς 
αὐτουργούς )( τοὺς τῇ ἐπι- 
µελείᾳ γεωργοῦντας 

αὐτόφωρος, ον (φώρ): ἐπὶ αὐ- 
τοφώρῳ ἁλίσκεσθαι, "ο Ὦθ 
οααρΏῦ 1Π ἴπο αοθ. ασ 
21 

ἀφυλαξία 

αὐχμός», οὔ, ὁ, 
ἑἀτοαραί”: ν 89 

ἀφαιρεῖν χωρίς, 1.4. διαχωρίζει», 
ἑἰοβοραχθίθ):1χ 456. κεἶσετε, 

{ο οχο]αᾶθ᾽: ἆ. τοὺς κηφῆνας 
ἐκ τῶν σμηνών κνπ 108, 
ΜΕΡ. ἀφαιρεῖσθαι, οοΤγιπι- 
Φετε, 'ἴο βροῖ]᾽, «ἆο αγ 
νψηης ν 91 

νά, ές, “Ιηνϊειρ]θ” αχ 196 
ἀφανίζειν, ἀἐπίεγυοτί6γο, «ἴο 
1η] ΑγΤΑΥ (ας χιν Τ ἆ. 
τοὺς καρπούς 

ἀφθονία, ας, ἡ, οορία, «αὈαπᾶ- 
βηοθ’: 1 64, ΧΙ 96 ἆ. τιωὺς 
ἀγαθοῦ 

ἄφθονος, ον, οορῖοβιβ, «Ῥ]επίῖ- 
{α]”:. Ὑ ὅ παρέχουσα ἀφθο- 
νώτατα τἀγαθά, 44 πυρὶ 
ἀφθόνῳ 

ἀφθόνως, ἴατφᾳε, “ππρτιᾶσῖηα- 
1): τή 98 ᾱ. πάντα ἔχειν, ΥΙ 
60 ἆ, ἔχειν ὧν δέονται, ΧΧ ὅ 
ᾱ. ἕῶν, Υ 48 τίς ξένους ἀφθο- 
νώτερον δέχεται; 

ἀφιέναι, αὐΐγε Ρεγπιείεγε 611Π., 
οωΐω οφρεγα ποπ απυρίζις 
ο(επιι τε οοπ]εοία: τα 2 
οὐκέτι σε ἀφήσω πρὶν ἂν 
ἀποδείξῃς. ἀφιέναι τινα 
ο, 1ΠΜ,, Γαοωϊίαίεπι «οπισεᾶεγο, 
βίπεγο, ἴο 160), «Ῥροτοϊῦ”: 
πνπ 10 ὁπότε θεὸς βρέξας 
τὴν γῆν ἀφήσει αὐτοὺς σπεί- 
ρειν. ΜΕΡ, ἀφίεσθαι, ο. 
6θ6η., {ο ρῖτο αρ’: ντ 58, 86 
(οἳ. πα η. {ο Ἠίετ. 1. 686, 
Οοδεῦ Νου. Ι,εο. Ῥ. 642) 

ἀφορμή, ἢς, ἡ, “πιειΏς {0 Ὀερῖη 
προπ”, «βἰαχῦ”, «ΤΘΡΟΊΙΟΘΒ᾽: 
1 116 

ἄφοροςῦ, ον, δἱογίζίε: κκ 16 ἐν 
ἀφόρῳ Βο. γῇ 

᾿Αφροδίσιος, ία, ον, υΕΠΕΤΘΙΙ8 : 
χιπ Το τῶν αἀφροδισίων 
δυσέρωτες 

ἀφυλαξία, ας, ἡ, 'Ψαηΐ Οἱ ϱ10- 
Ῥεχ Ῥτούεούίοπ”, αγ 86 

αἴοοῖίας, 



ἀφύτευτος 

ύτευτος», ον, ποπ οοπαῖέις, 
ἐποῦ ρ]απίθᾶ”: ας 122 

ἄχαρις, ἄχαρι, ! απρ]θαβαπ{”: 
ἀχαριστότερον ἐπιμέλημα, 
πιῖπιι οταία οιγαξίο ντ 198 

ἄχθεσθαι, Ππιοἰεδίε /εγγε, 0Τα- 
σατὶ, “ἴο Ὦρ υεχεᾷ”: τς 96 
οὐκ ἂν ἄχθοιτο δικαίως εἰ, 
ντ Τ ἰδὼν αὐτὴν ἀχθεσ- 
θεῖσαν 

ά » ον, {πιε[[ία, “πβο- 
658), «πηβοτν]οθαῦ]θ). 1 69 
ᾱ. λίθοι, Τα Ἱ οἰκίας ἀχρή- 
στους οἰκοδομοῦντα», ΧνΙΙ 
104 οἱ κηφῆνες ᾱ. ὄντες, ΥΠΙ 
260 ο ως 

ἀχυροδόκη΄’ » ἡ, ἴοσιδ μὈΐ ραΐεα 
γεκίᾶεί, 8 Ῥίασθ {ο τθοθῖγθ 
ομαβ”: αντι 8 

ἄχνρον, ου, τό, }αΐεα, αοιίθ, 
ιο Ἠπε]ς οἳ δταῖη αξίος 
ωτεεη]ηρ’. χνιπ 4δ, 64, 
61. ἐίπο ρταῖπ Ῥοί οσο 
νηηποπῖηρ”: χυπι ὅτ, 69. 
σωἴπιμε, «ἴπθ υπο] βἰα]]κ”: 
ΧνΙΠ 11 ἀντίον ἀχύρων καὶ 
ἀθέρων θερίζειν, 14, ὅτ 

Β 

ἙῬάδην, ρεᾶείεπείπι, Ἰεπίο φγαᾶτι, 
ὁβἱ 8 81ου; Ῥαςς᾽ Ἰί δρόμῳ κι 
109 

βαδίζειν, Τεπίε ἔποεᾶεγε, 'ἴο βο 
αἱ α πα]κίπςρ ραςθ))( τρέχει»: 
νπι 29, χτι 92. Μεγ Τα- 
σεγε, “ἴο 6ο”: τ δ9, αχ 07. 
ο πας: χνι 59 

βάθος, εο5, τό, αίτιο," ἀερί]ι”: 
χις 8 πέσον β. βόθυνον ὁρύτ- 
τειν, 21 τὸ β. ἐλάττονα πο- 
διαίου 

βαθύς, εἴα, ύ, αἴέμε, ' ἄεερ᾽ )( 
βραχύςε: κις 16 βαθύτε- 
ρον τριπόδου, 26, ὃδ, 84. 
2. Ῥοΐεπε, ἀἄἴνςΒ, ἑορα]θωί”, 

᾿ ετσι, αι 09 βαθεῖς ἄνδρας 

βέλτιστος 19" 

βαίνειν͵ 'ἴο πἱερ: υπ 118 βε- 
βηκυίας τῆς οἰκίας ἐν δαπέδῳ 

βαλανωτός], ή, όν, “{αβίεπεᾶ 
να 8 βάλανος, ΦΡεβειζις’, 
«Ῥο]έ-ρίπ)ς 1κ 36 βαλανω- 
τῇ θύρᾳ 

βαναυσικός, ή, όν: τν 11 αἱ β. 
τέχναι, αγίεξ 1ίθεγαίεε εξ 
βεἰζιϊατίας, νι 260 
άρβαρος Ἶί Ἕλλην: χιπ 119 
άρος, εος, τό, οπι8, “Ιο8ᾶ”: 
ΧΥΙΙ ϐ1 β. πλεῖον ἐπιτιθέναι 

βασανίζεσθαι, εοπυἰποί: κ 64 
ὑπὸ δακρύων βασαγνίζονται, 
έτο οοηγνἰοθεά) (οἳ Ῥαΐπα 
Ῥαϊπέθᾶ) «ΡΥ {εβχβ) (παςβῖης 
οῦ {μα οοβτηςί{ο) 
λεία, ας, ἡ, γεπιπι, “Β 

Ἰζηρᾶοπι: τν 191 περὶ τῆς 
β. μαχούμενος 

ασιλεύς, έως, ὁ, τες Ῥεγεαγιίπι: 
τν 17, 96, 1985. τν 27 βοτ]- 
Ὀεπάιπῃ βασιλέα τὸν Περσῶν 
Ῥπίαί Βααρρίπβ Ῥτο τὸν Περ- 
σῶν β. 

βασιλικός, ή, όν, Τέᾷπο αἄπιῖ- 
πἰβἰγαπᾶο αρίιια, 'Β{ Το Ῥθ α 
Εῑπσ᾽: χτῃπ 28. γέφεηι 
ἄεσεπα, "ΚΙπβΙγ’, “ῬτίποεΙγ”: 
Χχι ϐἸ ἦθος βασιλικὀν. 
οἱ βασιλικοὶ νόμοι, ἴερεν 
Ῥεγείσαε: χτν 25, 28 

βασίλισσα δ, η», ἡ, ἴλο Ἰ]αΐθ 
{οχπι {0χ βασιλίς Οἵ βασί- 
λεια, Υεφίπα, 8. απεθη’: τα 
92. [ῷεο Ἐ]επᾶῦ ον Αττῖβτι 
1 128] 

βέλτιόν (ἐστι) Εἶπο Υἵ 6ΟΠΙΡΒΙΑ- 
ινα, αἱ 1π Π]ο Ἠεείῖοᾶϊ οΡΡ. 
τ48 μηδ᾽ ἐπ᾽ ἀκιήτοισι κα- 
θίζειν, οὐ γὰρ ἅμειν ον, παῖδα 
δυωδεκαταῖον, Ῥτορτίθ ΄ηΟΙ 
τηθ]αβ ορῦ απβτη ϱἶ ποη {8- 
οἷαβ”, Ἡ. 6, ποπ. οοπᾶιοίὲ. 
Ῥταδπῃ. Τη. αᾱ Ῥ]αἱ. Με. 
Ῥ. ο0ἳ: κανα 19, κκ ὃδ, 
πχ 92 

βέλτιστος, η, ον, ορίίπιιθ, 



203 βελτίωτ------------ 

ερεβῖ’: νπ 49, 70, 76, 
ὅτι βέλτιστα, φαπι ορέίπιε, 
εἶπ πο Ὀορδύ ροββίρ]ο τηαη- 
ηογ”: να Τ4, 90, ὡς β. 95, 
157 

Βελτίων, ονος, πιεζίοη, «Ῥοίέος” 
}( χείρων 1 167, να ϐ89, 
148, απτ 100, κττ ὄ8, 69. 
βέλτιον )ί χεῖρον κθθ, χττι 68. 
ἐπὶ τὸ βέλτιον ἰέναι, ’ἴο 
ΙΠΙΡΥΟΥΘ’: ας 126 ἡλικίαι αἳ 
ἐπὶ τὸ β. ἐπιδιδόασιν, κκ 50 

βίος, ου, ὁ, υἴία, '16): αι 96 
διαπερᾶν αν β. 2. υἱοίις, 
ἑἨγε]ίποοάᾶ”: ν δ2, νι 28, να 
256. τὸν β. ποιεῖσθαι, !ἴο 
1η8Κθ ΟΠ6)5 Ητίπσ) 1ν ὄδ 

βιοτεία», ἡ, υἰίαο (επι, “8 
χηοᾶο οἳ 19”: νι 49 

βιοτεύειν, υἱνετε, "ἴο Ἠγθ: 1 
169, τς 7θ, κ 84, χχτ 78. 
υἱοίιπι δέ φιαεγεγε, ’ "ο ϱεῖ 
5 Ηγιησ”: ντ 0, αυ 24, κχ 82 

βιοῦν, υἴνετε, “ἴο Ἰϊνο”: εἰ 
ἐβίωσε, δὶ ἀἴιείιβ 5ιιρετβίεΒ 
ο νλήῆ τν 129 ἀπο. οἙ. 
ενας 4, ὀν, ποπίμβ, 

πτίξα]” }( ἀγαθός: νι 9 
βλάβη, ην Ἡ, ἀαπιπιπι, “ᾱα- 

τηασο’, «Ἠατί”: κ. 40 ἀἆνα- 
λίσκουσι εἰς ἃ βλάβην 
φέρει αὐτῷ, Ἰκ 104 ){ ὄνησις 

Βλακικός”, ή, όν, δοϊζάμς, 80- 
σ018, 'Ἠ]θ α βλάξ᾽, «εαρίά”: 
τιπ 108 

βλάξ, βλακό», ὁ, ἡ, αὐτρίάι», 
ές ἀο1ῦ’, “Αἱπρρβατά ”: ντα 
108 θεὸς κολάζει τοὺς βλᾶ - 
κας 1.6. ΡίΦΥ08, περιεβεπῖες 

βλάπτειν, ἰαεάστό, Ριπΐγε, εἴο 
Ἠατπι), “Ῥαπίεμ ) ){ τιμῆσαι 
Σχτ 60, τὰ βλάπτοντα )ί 
τὰ ὠφέλιμα τ 4Τ, 68 

ἵνειν, «Οεγπιίπατε, “ ἴο 
αρτοα{”, "Αλοοί”: χις 10 
ὅπως κείµενον τὸ φυτὸν µά- 
λιστ᾽ ἂν βλαστάνοι, 49, 
68, 61 

λ 
Βραχύς ΄ ' 

βλαστός, ὁ, φοτπηιςῖν κα αρτοιᾷ, 
0 ἑβποοῦ”: η 

βλέπειν, 4θ πα ἡααἰπιαεἷν 
βρεοίατε, 'ἴο {πορθ), /ατηι 
ο”: Χις ὄδ πρὸς τὸν οὐρανὸν 
βλέπον 

βοηθεῖν, ἔπνατε, ἆε[επᾶετε, ’ ἴο 
ϱαρροτίῇ  κχσι 2 τῇ ὑποθέσει 
ὅλον τὸν λόγον βοηθοῦντα 
παρέσχησαι, ἁἀἰεριίαίίοπεπι 
ἔπαπαι ία ἱπιβετιἱε εί αἱ, φιιοά 
απίεα Ρροβιϊειῖ, πιασῖπιθ «0Ίι- 
Πηπιαγείιιγ 

βόθρος, ὁ, /ουεα, δεγοῦΒ, Ῥιΐειιβ, 
έα Ἠο]θ), «ρῖν πο ἵπ 1ο 
ρτοαπᾶ”: κτχ 56, 41, 86 

βάρη, ου, ὁ, 1.ᾷ. βόθρος ΧΙς 
η) 

βότρυς, υνος, ὁ, ανα, γασεπιις, 
έα Ῥαποἳ οἳ ρταρεβ’: χικ 
124 οἱ βότρυες, 129 τοὺς 
βότρυς 

βούλεσθαι, είο Ίατο Ἱηπ 
ἐοαρΏί), «ἴο ψ], νεα”: 
ο, ἴπ1. τα 69, χτ 149, κ 2, 
98, χτῃ ὅδ, αν 1, 69 ΧνΙ 46. 
ψη(Ἡ {πίαογχοσαΊνο βαΏ]αης- 
.Ἴνθ: χνι 40 πὀθεν βούλει 
ἄρξωμαι; «νηοτο ποπ] γοα 
Ίαγο τηθ Ῥορίτ Γγοτη ὃ) 

βουλεύεσθαι, {πίεγ εε οοπειῖ- 
ἰαγο, «ἴο οοπ{ργ): αι 147. 
ο. περί: στ Τὸ βουλευσό- 
µεθα περὶ τέκνων ὅπως παι- 
δεύσοµεν. δέεσιπι ἀαλίθε- 

γαΤο, {ο ἴακο οοππβεὶ πα 
οπθβο]Ε’: ντ 68 βουλευό- 
μενος ὑπὲρ ἐμοῦ 

βουλή, ῆς, ἡ, /ἴπο Οοππαῖ] οἳ 
500 αἲ ΑίΠεηΡ᾽: τς 91 

βοῦς, βόος, ὁ, ἡ, 098, ' Απ ος’. 
Ῥη. 1 100 τοὺς βοῦς, 101 
τῶν βοῶν, !οα[{]9), “πο”, 
ν 104, κ 4Τ οἱ θεοὶ ἐκοίησα» 
βουσὶ βοῦς ἤδιστον, ΧΥΤΙΙ 
28 ταρὶ Ιπίες ὑποζύγια 16- 
Γογαπίτατ 

βραχύς, εἴα, ύ, Ὀτευῖε, ' βποτί 
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γί μακρύς: ο. 19 ἣν βρα- 
χὺς ὁ κάλαµος ᾖ. ὑγευῖν, 
“βμα]]ου) ]ί βαθύ»: χικ 26 

, εο5, τό, ἴπ[απε, «8 
πεπροτη Ῥαρο”: Υπ 1956 τὰ 
νεογνὰ βρέφη 

βρέχειν, Ρἱαυία ἐτγίφατε, Ρἵι- 
εγε, «ἴο τα λη”, εβεπᾶ ταῖη”: 
Χνπ 10 ὁπότε (ὁ θεὸς) βρέ- 
ξας τὴν γῆν ἀφήσει αὐτοὺς 
σπείρειν 

βυθός7, οὔ, ὁ, ἔπια ρατ8, Γπᾶιις 
Ίοββαε: Χικ 69 μέχρι βυθοῦ 

βωμός, οῦ, ὁ (βαίνω), ατα, 'ΒΠ. 
Α]ίατ τα]βεᾶ οη α Ῥαβθ”. Υ 9 
ὅσοις κοσμοῦσι βωμούς 

στ 

Ταμεῖν, Ίιπογοπι ἄιμσογε, “ἴο 
{αἷθ {ο π{α”: τα 100 ἔγη- 
µας αὐτὴν παῖδα νέαν 

γαμετή, ἢς, ἡ, παρία, ' εν ποᾷᾶθᾶ 
νηθ”: τα 80 γυναιξὶ ταῖς 

λα, νο, 
ὕπτιον: χις 6δὅ πῬὶῖ 

ασ 0οᾶ. πε] Ῥάμμα 
ὕπτιον, οἷον τοῦτο τὸ ση- 
μεῖον Τι 

γάρ, ἵπ ο)]1ρ{1ο α] βοηίθησθς, 
ψηθτο «1 Ῥε]ετο 15), «πο 
πιοπᾷςγ’, «Υ65 Ιπᾷθεά ᾽, ος 
{πο Ίο 15 Ἱπαρ]εᾶ: π το, 
ππ θ6, κπ 99, νι 60, Χντπ 
46, 49, κιτς 28. 1π αρταρύ 
απθβίΙοηπε: χτ4τ, χνττ41, 
χις ϐ. 1η τερ]]6ς- 
εγοβ): π 26, το, κτ 169, απ 
99, χτιτ 61, χυτι 18, χυπ 46, 
χις 28. ερεχεροίῖς, 
Ῥτο[αοἶηρ α βἰαϊοπιθηῦ νγηῖο] 
Ἠα88 Ῥθεη Ῥοϊπίοᾶ αἱ Ὦγ 
Ῥτεοεάϊπσ  ἀεπιοπείταίϊνο 
Ῥτοποαῦ: 1 ὅδ, σκι ὃτ, 
χΙΠ ὄθ, χτι ὄ. {ο ΙΠίτο- 
ἆπορῬ α 16106 οχρ]αηα{ίοη : 
γι 95 τεκµήριον δέ-- γάρ. 

213 

γὰρ δή: χτ 47, 162, κτι δο, 
ΧΥΙ 64, χτκ 102. γὰρ οὖν, 
{6 οοπΏστα {πο αἰαίοπιοπέ οἳ 
8 Ῥτογίοις βρεακογ: χυτ ὃ, 
ΧΙκ ὃ. τοι: τῃ 12, 
100, κ 26, κκ 140 ὰ, 

ήρ, έρος, ἡ, υεπίεν, !ἴἶιθ 
ιν. τα 4] τὰ ἀμφὶ Ύα- 

στέρα πεπαιδευµένη, Ικ 08 
ἐγκρατεστάτη γαστρός, 
ΧΤΠ 48 τῇ γ. προσχαριζόµε- 
γος 

γέ επιρΏαβῖβθ8 πγοτᾶς ποσό 
ἸπίοηβΙ[γίηρ Οιεῖτ τηθαηΊηᾳ: 
1ν 1286, κ ὃ, κιν ὄ, ΧΥΠΙ 
68, αχταΙ,.  καὶ.. «γε...Ύε: 

να 103. γε δή: Υ 106, 
ΣΙΠ19. Μη; ΧΥΙΙ 
4, 68, κκ 110. 
1 47, ΧΥΙ δή 62 (566 νά 

. ε: χι 24, 
ο 19. στ ας τα 41. 
ὥσπερ γε: αγ ὄτ 

γείτων, ὁ, ἣν υἰσίπιια, ἑποῖρῃ- 
Ρουπίηῃ ΧΥυτ 20 γ. ἀνθρώ- 
που, ΧΥΙ 19 Υ. τόπου 

γελᾶν, γίάεγο, 'ἴο Ἰαπρ]”: Ἱτ 
16, χυπ ϐΤ γελάσας εἶπε. 
ο. ἐπί εἰ ἆαῦ. π ϐ4 ἐγέλα- 
σας ἐπ) ἐμοί, ντ 16 

Ὑέλοιος, α, ο», γἱάϊοιμίμς, “Ἱαπρ]ι - 
αὐ]6”, απ ορ]θοί οΓ]απσΏ{ετ”: 
ΤΙ δ8, τῃ 214 γελοία ἂν ἡ 

-. ἐμὴ εἰσφορὰ φαίνοιτ) ἄν, 1ΙΙ 
6δθ γελοιότερος 

γέµειν, τε[εγζιεπε 6056, «ἴο ὃε 
Ἰαάθπ”: ντ 80 γέμει φορτίων 
(οξ ο αΏ1ϱ) 

γενναῖος, ᾱ, ον, (ΕπΕΤΟΒΙΒ, 
ἐπ]ρῃ-Ροση”, Ισ -ππᾶθᾶ”, 
Ἱπιρ]θβ αἶπαγβ ποὈ{] έν 
οἳ οΏαβταοίθχ, 8 πε]] α5 
ΡΙχίἩ: αν δΙ1, χυτπ Τ8 ἆθ 
αρτιου]έατα φωΐα Γαοϊῖο ἄῑδ- 
οἶξιγ εἰ 118 ἐδί, χν Τ0 τὰ 
ἤθη γενναιοτάτους, ἀ9 18 
απ{ Προηίεχ ]ἱοβ ἀοοθηξ, απῖ 
η]] οε]αηῦ. οἳ απἰπιδίς: 

γενναῖος 
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εο 4 ροοᾷ βἰοσξκ”, «πε]]- 
Ῥτοᾶ”: αν 5] γενναῖα κα- 
λοῦμεν τῶν ἕφων ὁπόσα καλὰ 
καὶ ὠφέλιμα ὄντα πραέα ἐστὶ 
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους 

γένος, εος, Τό, σέπια, '18ορ”, 
ἑρίοσ]κ”: στ 105 ζἕῴων γένη 

γ αίρειν͵ ποτό «α[ἴσεγε, “9ο 
οποττ’: 1Υ Τ2 (τούτους) ἔδραις 

ἐντίμοις γεραίρει 
γερροφόροι, δοιία(ἰ Βεγδαγιίπον 

«Ε6ΙΒΙ8Ώ ἰμρείεογβ”: 1ν 42 
γεωργεῖν, εί γιβίίσαθ ΦΟΝ 

4αγε, “ἴο Ὦθ 8 γεωργός᾽: ΤΙ 
4ὔ γε ωργεῖν͵ Φάσκοντες, ΧΙΥ 
9 διὰ τῆς τούτου ἐπιμελείας 
γΥ., ΧΥ 61 οὐδέν τι μᾶλλον ἐπί- 
σταµαι ὅπως δεῖ γ., Υ 69 τὸν 
μέλλοντα εὖ γεωργήσειν, 
Χγι ϐ, 45 ἐπισταμένῳ ὡς δεῖ 
γ., ΧΥ 62 εἴ µοι δόξειε γ., Χικ 
115 γεωργεῖν ἐπιστήμων», 
ΧΥΠΙ Τ0 ὥσπερ γεωργοῦν- 
τας καὶ τὰς ἄὤλλας τέχνας 
ἐργαζομένους, κκ 81 ὁ μὴ γ. 
ἐθέλων», νι δδ τῶν οὕτω γεωρ- 
γούντων ὥστε ἀπὸ τῆς Ύεωρ- 
γίας ἀφθόνως ἔχειν ὧν δέον- 
ται, Ψ 20 τοὺς τῇ ἐπιμελείᾳ 
γεωργοῦντας)(τοὺς αὐτουρ- 
γούς, κκ 117 τοῖς συντεταµέ- 
νως γεωργούσιν.  «οἶετε, 
είο 01”, οααναίθϱ: ττ 
56 παραπλησίου» γεωργίας 
γεωργοῦντες 
ωργία, ας, ἦ, αργίουϊέιγα, 
ς αρτ]οπ]αχο”, Γαγτηῖηρ): τν 
90 ἐν τοῖς καλλίστοις τε καὶ 
ἀναγκαιοτάτοι» ἐπιμελήμασιν 
γεωργίαν τε καὶ τὴν πολε- 
μικὴν τέχνην εἶναι ἡγεῖτο βα- 
σιλεὺς ὁ Περσῶν, Υ 36 τὸν 
ἵππον ἱκανωτάτη ἡ γ. συν- 
τρέφειν, ὃΤ δραμεῖν καὶ βαλεῖν 
καὶ πηδῆσαι τίς ἱκανωτέρους 
τέχνη γεωργίας παρέχεται ; } 
πο τῶν ἄλλων τεχνῶν µήτηρ 
καὶ τροφός, ΥΙ 58 ἀνδρὶ καλῷ 

τε κἆγαθῷ ἐργασία καὶ ἐπι- 
στήµη κρατίστη, 40 μαθεῖν 
ῥάστη καὶ ἡδίστη ἐργάζεσθαι, 
42 τὰ σώματα κάλλιστά τε καὶ 
εὐρωστότατα παρέχεται, 45 
ταῖς ψυχαῖς ἀσχολίαν ἥκιστα 
παρέχει, ν 06 συμπαιδεύει εἰς 
τὸ ἐπαρκεῖν ἀλλήλοις ἡ γ., 
νι 46 συμπαροξύνει εἰς τὸ ἆλ- 
κίµους εἶναι ἡ γ., ΧΥ 22 ἡ γ. 
ποιεῖ τοὺς ἐπισταμένους αὐ- 
τὴν πλουσίους τοὺς δὲ μὴ ἐπι- 
σταµένους ἀπόρως βιοτεύειν, 
ντ 60 πολίτας παρέχεται εὐ- 
νουστάτους τῷ κονῴ, αν τ0 
γενναιοτάτους, 21---80 ὠφελι- 
µωτάτη-- ἠδίστη---- καλλίστη 
----προσφιλεστάτη θεοῖς τε καὶ 
ἀνθρώποις---ῥάστη μαθεῖν, χν 
59 ἡ Υ. οὐ δύσκολός ἐστι µα- 
θεῖν, κις 111 ἡ γ. οὕτω φι- 
λάνθρωπός ἐστι καὶ πραεῖα 
τέχνη ὥστε καὶ ὁρῶντας καὶ 
ἀκούοντας ἐπιστήμονας εὐθὺς 
ἑαυτῆς ποιεῖν, αν 49 δεῖ ἐπί- 
στασθαι γεωργίαν τὸν µέλ- 
λοντα ὀρθῶς ἐπιμελεῖσθαι αὖ- 
τῆς, Χχ 9 τὰ περὶ τὴν γ. ῥᾳδιά, 
ἐστι μαθεῖν, 41 Κόπρος ἄρι- 
στὀν ἐστιν εἷς Ὑ., 84 µέγα 
διαφέρει εἰς τὸ λυσιτελεῖν γ. 
καὶ µή, τπτ 99 ἀφθόνως πάντα 
ἔχοντας ἀπὸ τῆς Υ., Υ 28 
ὠφελούμενοι οἱ ἵπποι καὶ αἱ 
Κύνες ἀπὸ τῆς γ. ἀντωφελούῦσι 
τὸν χῶρον, ΤΙ Ότ ἀπολωλέναι 
ὑπὸ τῆς γ., Υ 80 εὖ Φφεροµέ- 
νης τῆς γ. ἔρρωνται καὶ αἱ 
ἆλλαι τέχναι, 2 τῆς γ. οὐδ' 
οἱ πάνυ µακάριοι δύνανται 
ἀπέχεσθαι, Χν 60 τὰ ἔργα 
τῆς γεωργίας, 91 ἡ τέχνη τῆς 
Ύ., ΧΥΙ ὃ ποικιλώτατον τῆς 
γεωργίας, 25 οἱ μὴ πάνυ ἔμ- 
πειροι Ύ., ὃἹ τοῖς ἐμπείροις 
γ. ἂκ 118 ἀνυτικὴν χρηµάτι- 
συ ἀπὸ γεωργία, Υ 15 ἡ 
προβατευτικὴ τέχνη συνῆπται 
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τῇ γ., ὅ8 τῶν ἐν τῇ Ύ- ἔργων, 
96 οἱ ἐν τῇ Υ. ἀναστρεφόμε- 
νοι, αχ ΤΤ ή ἐν γεωργίᾳ ἆἀρ- 
γία, Χχι ϐ9 ἔστι τοῦτο µέγι- 
στον ἐν γ. 51. ΤΒΥΠΩΒ: 1 
86 παραπλησίους γεωργίας 
γεωργοῦντες. [0ἱ8. Ρ]α0.16ᾳ5. 
ντ ο. 15 Ρρ. 806 Ε γεωργίαι 
ἐκδεδομέναι δούλοι, 1800ΟΥ. 
ΑχτθοΡ. ο. 92 Ῥ. 146 Β τοῖς 
μὲν γεωργία» ἐπὶ µετρίαις. 
µισθώσεσι παραδιδόντες] 

γεωργικός, ἤ, όν, αἆ αρτίςιῖ- 
τπγαπι ρεγεΐπεπς, 'οἳ) ος {οτ 
Π]]ᾳσο”, «αρτίοα]ίατα]ς ν 101 

: αἱ γ. πράξεις, 1ν 97 τῶν γ. 
ἔργων, 106, ν 656 σὺν. τοῖς γ. 
ὀργάνοις, Χντηι Τδ ταύτῃ γεν- 
ναιοτάτη ἡ γεωργικὴ τέχνη 
ὅτι ῥάστη ἐστι μαθεῖν, κικ 1 
ἔστι τῆς γεωργικής τέχνης 
καὶ ἡ τῶν δένδρων Φυτεία, 
ΧΧΙ ὃ ὑπέθου τὴν Ύ. τέχνην 
πασῶν εἶναι εὐμαθεστάτην. 
γεωργική, ἡ (59. τέχνη), αἲ8 
αθγιπι οοἰεπαὶί, '{ατηϊηρ’, 
ἑαστιου]ίατε”: ν 87 τῆς γε- 
ωργικῆς τὰ πλεῖστά ἐστιν 
ἀνθρώπῳ ἀδύνατα προνοῆσαι, 
ΧχΙ δ 

γεωργός, οὗ, ὁ, αρτὶεοία, “8 
Ἠαφυωπάπιβη”ν Ἐβπηα]] Ἰαπᾶ- 
ΟΥΠΘΓ”: ΥΠΠ ὅδ, ν Τὅ παρα- 
κελεύεσθαι δεῖ τοῖς ἐργάταις 
τὸν γ., ΥΙ 51 διακαθίσας τοὺς 
γεωργοὺς καὶ τοὺς τεχνίτας 
χωρίς, ΧΥ 64 οἱ μὲν ἄλλοι 
τεχνῖται---τῶν δὲ γεωργών, 
χπικ 100 ὁ δεινὸς λεγόμενος 
γεωργός, ο. Τ6 γεωργοὺς 
ἐκ παιδίων ὠνούμενον κατα- 
σκευάζειν 1.6. αἆ αρττοιέιι- 
γαπυ ἐπδίίξιετε, Χν 66 τῶν 
γεωργών ὁ κάλλιστα Φυ- 
τεύων μάλιστ᾽ ἂν ἤδοιτο εἴ τιξ 
αὐτὸν θεῴῷτο 

γῆ, γῆς, ἡ, ἔεττα, “]απᾶ ̓  )( 56: 
Υ 84 καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 

θάλατταν. τεφίο, “8 181ᾷ ὃν 
εοοαπΙγ᾽: αχ ὃδ διὰ τῆς 
πολεµίας (59. γῆς) πορευοµέ- 
νου. «ο θατίἩ οχ ρτοιπᾶᾷ 
85 λα”, ΄Ίπά”, 'δοΙ]): 
1 64 οὐδὲ ἡ γῇῆ οὐδὲ τὰ πρό- 
βατα, Ττ, 1ν 108 ὅσα ἡ γῆ 
φύειν ἐθέλει, 110, . τ ἀφ᾽ ὧν 
ἕῶσιω, ταῦτα ἡ γη Φέρει, 27 
θήραις ἐπιφιλοπονεῖσθαι συν- 
επαίρει τι ἡ γῆ, 96 παρορμᾷ 
εἰς τὸ ἀρήγειν σὺν ὅπλοις ἡ 
Υ3, κιχ 68 πηλὸς ἂν γέγνοιτο 
ἦ ἄσακτος γη, χνι Τθ ὁπτῷ- 
το ἂν ὑπὸ τοῦ ἡλίου, χνι 9 
ὅ τι δύναται ἡ γή Φέρει», 19, 
χχκ 0ὅ, χγι 16 ὅ τι ἡ γ. ἤδε- 
ται φύουσα καὶ τρέφουσα, ΧΧ 
66 οἷς ἡ γ. Ίδεται, δἹ ποία 
γῆ ἐν ὕδατι στασίμῳ οὐ κὀ- 
προς γίγνεται; ὅδ ὁπόσα θε- 
ῥαπείας δεῖται ἡ γ. ο» Χνι 18 

ἣν μὴ ἔχῃ (ἡ γῆ) τὴν ἑαυτῆς 
δύναμιν ἐπιδεικνύναι, 21 χερ- 
σεύουσα ὅμως ἐπιδείκνυσι τὴν 
αὑτῆς φύσω, 23 ἡ τὰ ἄγρια 
καλὰ Φύουσα δύναται καὶ 
τὰ μερα καλὰ ἐκφέρειν, δ6 
σκληρὰ ἡ γἢῆ ἔσται κιωεῖν τῷ 
ζεύγει, ΧΥΙΠ ὄὃ γῆ λεπτοτέρα 
---παχυτέρα--- ἀσθενεστέρα---- 
ἰσχυροτέρα, 64, Τ8, ακικ ϐ9 

ἔπρὰ µέχρι βυθοῦ, 80 ξηροτέρα 
καὶ ὑγροτέρα, θ4 ἡ ἀσθενὴς 
Ύου Τὅ, Τ0 ἐν ᾧ πολλὴν ἔχει 
τροφὴν ἡ γη. ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, 
αχ ὄδ ἡ γῆ ὕλην παντοίαν 
παρέχει, ὄθ οἷς ἡ γῆ ἥδεται, 
68 ὁπόσα θεραπείας δεῖται ἡ 
γῆ ὑγροτέρα οὖσα ἢ ἁλμωδε- 
στέρα, το ἡ γῆ τοὺς κακούς 
τε κἀγαθοὺς ἐξετάζευ, τπτ γῆ 
εὖ πάσχουσα εὖ ποιεῖ, δ4 κα- 
θαίρειν δεῖ τὴν γῆν, Χυπ Τ8 
ἢν ἐᾷς τὴν γῆν ἐκτρέφειν τὸ 
σπέρµα, 99 ἐπικουφίσαντες 
τὴν γῆν, 101 ἀντιπροσαμησά- 
µενοι, ΧΙΧ 09 ἐπαμήσαιο ἂν 
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τὴν γῆν, αχ 16 τὴν γ. φέρου- 

γιγνώσκειν 

γίγνεσθαι, “{ο 60116 Ιπίο Ῥθ- 
σαν ἀμπέλους, Χνι 65 ἀροῦν 
τὴν γῆν, 1 64 γῆν ἐργά- 
ζεσθαι, ανι 47, τν ϐ9 παρέ- 
χεσθαι ἔνεργον οὖσαν τὴν γ., 
τπτ, Ὑι δ4 τοὺς ἀμφὶ γῆν 
ἔχοντας, ΧΥΙ 060 εἰκὸς µάλιστα 
χεῖσθαι τὴν Ὑ. τηνικαῦτα 
(8ο. ἐάρος) κινουµένην, Τὸ 
µεταβάλλειν τὴν γ., 81 δίχα 
ποιεῖν τὴν γῆν καὶ τὴν ἕλην, 
89 τὴν γῆν στρέφειν ὡς ἡ ὠμὴ 
αὐτῆς ὀπτᾶται, 86 ἀποφαί- 
νεσθαι περὶ τῆς γῆς ὁποία 
ἀγαθή ἐστι καὶ ὁποία κακή, 
ϐ τὴν φύσιν τῆς γῆς, 24 Φφύ- 
σιν γῆς, 99 τῆς ἀγαθῆς γῆς, 
ἄντι 10 ὁπότε βρέξα» τὴν γ. 
(ὁ θεός), αν Τ τὰ ἐκ τῆς γ. 
ὡραῖα, Χικ 46 τῆς γῆς τῆς 
εἱργασμένης, 48, δτ κατὰ τῆς 
γῆς, 68, 4Τ διὰ, τῆς µαλακῆς 
(5ο. γῆς), 4ΑΤ διὰ τῆς ἀργοῦ, 
49, κκ 08 γῆς πεῖραν λαμβά- 
νειν, 18 τῇ γῃ κόπρον μιγνύ- 
ναι ἀγαθόν ἐστι, ντ 69 ἐμ- 
βαλὼν τὸ σπέρµα τῇ γῇ, Τ2 
σῖτος τῇ γη, 19 τῇ ἄσθενε- 
στέρᾳ γῇ μεῖον δεῖ τὸ σπέρμα 
ἐμβαλεῖν, αυτα 18 τὸ ἐν τῇ 
γῆ λειφθὲν συνωφελεῖν ἂν 
τὴν γῆν ἡγοῦμαι, ΧνΙ 84 τοὺς 
καρποὺς ἐν τῇ ΥΏ, 62 κόπρον 
τῇ γ. παρέχει, Χικ Ἱ ἐν 
ὁποίᾳ τῇ γῇ δεῖ φυτεύειν, 57 

ἐν τῇ ξηρᾷ, ἐν τῇ ὑγρᾷ, δ4 
«ὑπὸ τῇ ὑποβεβλημένη γῇ 

γῆρας, γήρως, τό, δεπεσέι, ' οἱ 
Ἀρο: τ16 
ράσκειν͵, 86π6δΟΕΥΕ, “ἴο ΡϱτΟΥΥ 
οἷᾶ): τ 161 ἀπολείπουσι τού- 
τους κακῶς γ. 

γηροβοσκός”, όν, δεπεοξιῖε αἴ- 
Του, πουτϊθΒίης ἵπ οἷᾶ αρο: 
ππ Τ6 γηροβοσκῶν ὅτι 
βελτίστων τυγχάνει, 107 
γηροβοσκοὺς κεκτῆσθαι 
ἑαυτοῖς 

11 Ἰτ---Ἡ. 1. οἳ Ῥ6τβοπΒ, 
παθοῖ, "ο Ὦο Ῥοτπ”ς ντ τ9, 
181 τοῦ γιγνοµένου τόκου 
ἐπιμελεῖται, 84 ἔτη οὕπω 
πεντεκαίδεκα γεγονυῖα. 
2. οἳ ἰπϊπραβ, ογἰγὶ, ε[ί- 
οἱ, «ίο Ὀθ Ῥιοᾶσοεά : 
οἳ ουεπ{β, ᾖΠεγί, «ἴο ο 
ἆοπο”, ΄ἴο ἴαχκο ρ]ασθ’: τττ 16 
εὖ τούτων γιγνομένων, ΥΙ 
29, πι 99, χντ 99, κς 48. 
ΤΙ. 1. να Ῥτοβισβίο Νοαπ, 
εγὶ, «ο Ώθοοπηθ”: 1 1485 κα- 
ταφανεῖς γίγνονται ὅτι, 1Υ 
17,1 127 δεινὸν χρηματιστὴν 

γενέσθαι, ΤΠ ϐ7 ὅπως ποιητὴς 
γένῃ, Το, νι 68, ντ 168, 
188, 228, 291, ντ 52, κ 78, 
χι 27, χπ 97, 89, 104, αν ὅ, 
Χντι 79, χνττ 14, 64, κκ δ2. 
9. πα Αν. τι 121 πάνυ 
οἰκείως γιγνόμµενα, τῃπ 1156 
εὖ τούτων γιγνομένων. 
νη(Ὦ «ἄοεηπ. ἀεποίηπςρ ἴλο 
ο1α55 {ο ἨΠΙΟὮ  ΙΒΏ Ῥθ- 
Ίοηβς, 6956 εἩ ΠΙΠΙΕΤΟ: τα 
64 τῶν κερδαινόντων γίγνο- 
µαι. υΙλεῃπ. ο ρτίσθ: 
Χχ 125 πολλοῦ ἀργυρίου γί- 
γνεσθαι, πιαᾷπο επ. [08 
Ατςῦ. Έπ. 6602 αἱ τριχίδες εἰ 
γενοίαθ) ἑκατὸν τοὐβόλου.] 
γαεδίατο δε ἔρειπα, το τηαη]- 
1066 ΟΠΘΒΘΙΕ’: τν 118 τοὺς 
πολέμῳ ἀγαθοὺς γεγονότας, 
119 εὐδοκιμώτατος βασιλεὺς 
γεγένηται, 129, ντ δ48, 
2954, κ 96. ο, ἀαΐ. ντ 
196, 991, κ». ο. ἴπβη. 
εὖ ἀαΐ. κυπ 186 γίγνεται 
(ἡμῖν) ὁμονοεῖν, αοοἰζὲ τὲ 
οοπιθεπέζαπαιι9 

γιγνώσκειν: ας. 1. Ρετερίσετθ, 
ἔίο Ῥοτοεῖνθ’: 1π Ρα8έ 16ΠΡΕΡ, 
ι0886, “ἴο Ἐπον): χις 90 
ὑγροτέραν καὶ ξηροτέραν γῆν 
γιγνώσκεις ὁρῶν; 91 τί 



γλυκαίνεσθαι----- 

αὐτῶν οὗ γιγνώσκεις; απ 51 
σαυτοῦ ἀποπειρᾶσθαι εἰ γνώ- 
ση, Χνι 11 ἀλλοτρίας γῆς 
τοῦτο γνῶναι, 14, 19 ἔστι 
παρὰ γείτονος τόπου ἆληθέ- 
στερα περὶ αὐτῆς (τῆς γῆς) 
γνώναι, 0ὅ, κκ 54. 2. 
βοᾳ. οἶατβ, το], Ἡ ὅ9 γιγνώ- 
σκεις ὡς εἰσὶν οἳ ἐπαρκέ- 
σειαν ἄν, χττι Τ γνῶναι ὅ τι 
ποιητέον, ας 84, κ λ] 
Ῥατίο, χι Τ0 οὓς ἂν τοιούτους 
Ύν ὦ ὄντας. Π. εἰαίΐμεγο, 
βοπέΐγε, «ἴο ]πᾶρο”, «ΟΙπ]κ”: 
αχ 109 οὐκ ὀρθῶς γιγνώ- 
σκοιµι εἰ οἰοίμην, ΧΥ1Ι ὅ τι 
περί τινος, Ἰ ἡᾗς πεῖραν 
λαβόντες ἐγνώκασι κρατί- 
στην εἶναι, 19, Ἱ 24 οὕτως 
ἐγνωκώς, ΧΙς 08 γ. τὰ αὐτά 
τιι περί τωος, ἴπ εαᾶεπι 
οιπι αἴίφιο εεπἰεπία «8866 
ἄε αἰίφια 6, Τ4. να 
δεῖν απάετβίοοᾶ (2): αντ δ. 
ΡΑ88. Υ 90 τὰ καλώς ἐγνω- 
σµένα, Όεπο οοφἰἰαία 

γλυκαίνεσθαι», ἀιίσεπι γεᾶᾶί, 
ο ρθ βπθοίεποᾶ”: χικ 196 
ὅταν καιρὸς ᾖ ὑπὸ τοῦ ἡλίου 
γλυκαίνεσθαι τὰς σταφυ- 
λάς 

γλώττα, 1 ἡν ποια, «8 
{οπρταθο’, {βΡοο!”: χττ 40 
τὰ κυνίδια τῶν ἀνθρώπων καὶ 
τῇ γνώμῃ καὶ τῇ γλώττῃ 
ὑποδεέστερα ὄντα 

«1. ]αοιίας οοϱΊποβ8- 
ας πιοπδ, ἴπο παῖπᾶ), 

ἑππᾶετβίαπᾶαιηρ᾽: χτ 40 τὰ 
κυνίδια τῶν ἀνθρώπων καὶ τῇ 
γνώμη καὶ τῇ γλώττῃ ὑπο- 
δεέστερα, κκ 90 οὐ γνώμη 
διαφέροντες ἀλλήλων ἀλλ) ἐπι- 
µελείᾳ, και 11, 6ὄδ γνώμῃ 
μᾶλλον ἢ ῥώμῃ. 3. {ἆ φιιο 
απίπιι ετὶ, ατοἰἑγίωπι, 9ο- 
ζωπίας, 'οπθ5 τη]πᾶ , ν]]”, 

-ἱαΠςγ᾽. αΙΠ ὃδ κατὰ γνώμην, 

γυμνικός 93. 

χυπ 60 ὅ ὅπως δύνηται ἡ χεὶρ 
ὑπηρετεῖν τῇ γν ώμῃ, κχτσῦ, 
κ 20) ἄνευ τῆς ἡμετέρας γνώ- 
μη». 8. εεπἰεπίία, ']αᾶρ- 
πιθηῦ’, “ορϊιπίοπ)ς χνι 40 
τὴν Ύ. ἀποφαιόμενος 

γοῦν (γε, οὔν), οετίε φιΐά πε, 
φαΐίεπι, θὗ ΔΏΥ ταῖθ’: τ 10, 
90, νι 14, να 107, κ 90. 
τε] ααοίίηρ 8Ώ θχατη]ο, υεγὺὺ 
σαωδα, "ὖ 1] ογεηπίβ’: χΙΙΙ 
9δ, χικ 98 

γράμμα, ατος, τὀ, Ιίετα, «8 
τ{ίοη οἨαχαοίος”: ντι 99 
Σωκράτους ὁπόσα γ. Σ1,. 
εἰεπιεπία, /«ἴπο αἱρ]λαρεί”: 
ντι 91, αν 42, 47 1ράµ- 
µατα ἐπίστασθαι 

᾿χράφειν, δογίθεγε, “ἴο υτ]ίθ”: 
ΧΥ 44 τὰ ὑπαγορευόμενα γ. 
ΡΑ88. 44 τὰ γεγραμµένα 
ἀναγιγνώσκειν». ΜΕ, 
γράφεσθαι, Ρεγδεγίδετε, “ἴο 
ηοίθ ἄοππ᾿: Ικ 68 γραψάµε- 
νοι ἕκαστα. Υ. νόµον, ἵιι- 
Όεγε ἴεῇοπι, δἰαΐιιετε: κιν 22 
ἔγραφον αὐτά (59. τοὺς νό- 
μου»). ΜΕΡ. δογἰδί {ι- 
Όετε: τς 889 ἣν νόµους καλοὺς 
γράψωνται. ΡΑΡΒ. δίᾷ- 
ἐι, «το Ὦο οτᾷαϊπθᾶ”: χτν 
19 γέγρατπται (80. ἐν τοῖς 
ο. ζημιοῦσθαι ᾖἢν το 

τροφή, ἦς, ἡ, Ρἰοίγα, ἑραϊηί- 
{ηρ᾽: κ 10 εἰκάσας γραφῇ 
καλὴν γυναῖκα 

γυμνάζειν, ἐπεγοστε, "ἴο ΕΧε- 
οἶβθϱ’: Υ 18. ΡΑΒΡΒ. {ο 
8]κθ εχετοῖςρ’: κ Τά 

γυμνασιαρχία, ἡ, Άγαε/εοζιγα 
ϱΥπυπακίοτιπι, "οἴῆοο οἳ 
Ενπιηβδίατ ” π 40 

γυμνάσιον, ου, τό, γαϊῖο σ0γῬο- 
γἱδ επετοεπάἰ, “9 Ῥοᾶ1]γ εκ- 
ετοἰβθ’; κ Τὸ ἀγαθὸν γ. 

γυμνικός, ή, όν: υπ δ9 γ. ἢ 
ἱππικὸν ἀγώνα, ἰιάυπι ἐπ 4ιιο 
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πιιᾶί οογἰαῦαπϊ, ΄ ϱΥΠΙΠ8Β- 
1ο οοπ{θΡί 

γυναικεῖος, α, ον, Πππιιλίευγίθ, 
ερε]οηρίπςα {ο ποπιθη”: Ισ 
99 ὑποδήματα γυναικεῖα 

γυναικωνῖτις, (δοι, ἡ, /ἴθ 
πποπιθη΄β αρατίπιοηίς {η 8 
Ἠουβο’: τς 26, 98 

γυνή, γυναικός, ἡ, Γεπιίπα, 8 
ποπιαπ) ){ «πιαπ’: τα 100 
κόσμον γυναικός, Ὑὂι 88 ἀν- 
δρών καὶ γυναικών, τ 80 
Ύννανξ ταῖς γαμεταῖς. 
σου, 8 σ1{ο  «ΒΡοπβθ’: νπ 
δΙ οὐκοῦν ἡ γ. σοι συνέθυε; 
84, 1ς1. 107, κ 88 ἡ γ. μου, 
ντ 149 εἴθ᾽ ὁ ἀνὴρ εἴθ) ἡ ., 
Ἱακ 88 νομοφύλαξ τῶν ἐν τῇ 

οἶκίᾳ, νπ 590 πότερα ἐπαίδευ- 

σας τὴν γ.; 100 ὁ νόμος συ- 
ζευγνὺς ἄνδρα καὶ γυναῖκα, 
ΤΙ 86 τούτου πότερα χρὴ τὸν 
ἄνδρα αἰτιᾶσθαι ἢ τὴν γυ- 
ναῖκα; 89, 90, 109 νομίζω 
γυναῖκα ἀγαθὴν κοινωνὸν 
οἴκου οὖσαν πάνυ ἀντίρροπον 
εἶναι τῷ ἀνδρὶ ἐπὶ τὸ ἀγαθόν, 
114 δαπανᾶται διὰ τῶν τῆς 
γ- ταμιευµάτων τὰ πλεῖστα, 
ντι 196 τὴν φύσιν τὴν τῆς 
γυναικὸς παρεσκεύασεν ὁ 
θεὸς ἐπὶ τὰ ἔνδον ἔργα, 150, 
χκ 96 κόσμον γυναικός, χὃ 
ἀνδρικὴ ἡ διάνοια τῆς γ» 9 
ἀρετὴ γ., Χἅι 2 τῶν τῆς γ. 
ἔργων, 154 ἐκρίθην ὑπὸ τῆς 
Ύ. ΤΙ 96 ἔστιν ὅτῳ ἄλλῳ τών 
σπουδαίων πλείω ἐπιτρέπεις ἢ 
τῇ γυναικἰ; 98 ἔστιν ὅτῳ 
ἐλάττονα διαλέγει ἢ τῇ γ.; 
ν 49 τίς (τέχνη) γυναικὶ 
ἡδίων τῆς γεωργίας; στ 45 
µέγιστον παίδευµα καὶ ἀνδρὶ 
καὶ Ύ., 184 τῇ γ. ἐνέφυσε 
τὴν τών τέκνων τροφήν, 197 
τὸ φυλάττειν τὰ εἰσενεχθέντα 
τῇ γ. προσέταξε, 140 πλεῖον 
µέρος τοῦ φόβου ἐδάσατο τῇ 

γυναικεῖος--------------- δαπανηρός 

γυναικὶ ἢ τῷ ἀνδρί, 164 τῇ 
γ. Κάλλιον ἔνδον µένειν. τκτ9, 
11 1056 οἷς λέγεις ἀγαθὰς εἶναι 
γυναῖκας. ὦ γύναι, πια 
΄οπιπιο: υπ 64, 88, 156, 990, 
ντπ 8, 1895, κ 11, 4 

Δ 

Δαίεσθαι 7, ἐγίνισγα, «ἴο 8 
Ῥοτβίοη: υπ 196, 199 ἐδά- 
σατο πλεῖον µέρος τῇ γυναικί 

δάκνειν, πιογάετα, «ἴο γεχκ᾽: 
ΧΙΙ 08 ὁποῖα δήξεται αὐτούς. 
ῬΑ85,. ΥΠΠΙ ὅ δηχθεῖσαν οἶδα 
αὐτήν 

δάκρυον, ου, τό, Ἰαετίπια, «8 
{εατ’: κ 64 ὑπὸ δακρύων 
βασανίζονται 

δαπανᾶν εἴς τι, κιιπιρέιι Γασεγε 
ἔπι αἰἰφιίᾶ, «ο βρεπᾶ Ἡροπ 
ΒΏΥ {πῖπσ”: τ 46 εἰς τἆναγ- 
καῖα δαπανᾶν. ἔ{ο εχκ- 
Ῥεπά), «πβδο πρ’: τπ 190 ἃ 
μὲν ἂν αὐτῶν (50. τῶν εἶσφε- 
ρομένων) δέῃ δαπαν ἂν, σοὶ 
διανεµητέον. ΡΑΒΒ,. ΤΠ 
198, τή 119 δαπανᾶται... 
τὰ πλεῖστα, ΙΧ 4ὔ τὰ κατὰ 
µῆνα δαπανώµενα, “ἴ]πθ 
τηοΏ{Ἡ]Υ εχρεπά{ζατο) 

δαπάνη, ης, ἡ, Ῥεσωπιία {πι δπιρ- 
ἔιιδ, ΤΠΟΠΘΥ ΤΟΥ βρεπάἰπρ᾽: νι 
198 φυλακτέον ὅπως μὴ ἡ εἰς 
ἐνιαυτὸν κειµένη δαπάνη εἰς 
τὸν µῆνα δαπανᾶται, αχ 119 
τὸ τὰς δαπάνας (΄ΘΣΡ6ΠΒΘΒ᾽ 
}( τὰς προσόδους ΑΡΑΒ. ντ 8) 
χωρεῖν ἐντελεῖν ἐκ τῶν οἴκων, 
τὰ δὲ ἔργα μὴ τελεῖσθαι λυσι- 
τελούντως πρὸς τὴν ὃ απάν ην 
(οοςῦ”, ’ οπ{]αγ3), ταῦτα ἀντὶ 
τῆς περιουσίας ἔνδειαν παρέ- 
χεται 

δαπανηρός, ά, όν, θιπιρέμοδις, 
ερχρθηρἰνο’: τ1656 φως 
«δαπανηραί 



δάπεδον-------- 

δάπεδονᾶ, ου, τό, Φοῖιπε, :θ 
στοαπᾶ”: ντα 114 τῆς οἰκίας 
ἐν δαπέδῳ βεβηκυίας 

9 ὅ7, οῦ, ὁ (δαίεσθαι), !α]- 
Ῥαΐθ’: 1ν 99 τοὺς ὃ. ἀποδιδό- 
γαι, 40 ἐξ ἐθνών δασμοὺς 
λαμβάνει, 81 ἐκ τούτων δασ- 
μοὺς ἐκλέγουσιν 

δέ, Ροβίξίοη οἳ {π ΒΗ1 Ῥ]αοο: 
1 19. 1Ώ αροᾷοβῖβ α1ἴον 
οὗτος: 1 Τ6,1κῶθ. δέγε, 
«απο Ῥαἡ), ππεη αβδοπὺ 18 
εκρτοβεεᾷ Ὀπί ΑοπΠθ6 Ἠθτ/ 
οοπβἰἀθταΒ]οη ΟΣ 8ΒΟΠΠΘ ἆ9- 
1ΠἩΣ ΟΥ τθβθτνβ{ίοη 6 Ἱη- 
{επᾶεᾶ (Οοῦεί Ν. 1,. Ῥ. 455, 
Ῥοτβοη αἆ Ἐπττ. Οτεβύῦ. γ. 

1294): 1 4Τ, χντι 47, 69, ασ 
169. δὲ δή: τ 27, στ Τὸ, 
ντ τη, ατ 00, κιτ 41, χτττ 12, 
χνιπ 88. δὲ---τοι: τα 
219, νπιτ 47. Ύ.Β. µέν 

δεῖ, ορογἰοὲ, ἀεσεῖ, 'οπθ παπβῦ, 
έοπθ οπρΏ{’: ο. 80ο. Ῥ6σβ. εὔ 
ἀπ. τν 1, πι 80, να 141 
δεήσει, 185, 250, απ 25. 
χκναπ 107, πσι 12 ὅταν δέῃ 
περᾶν, 84 πονεῖν ὅταν δεήσῃ. 
ο. ἆαῦ. Ῥοτς. εὖ 1Πᾷ.: νπι δ6 
(ο Χεπ. Απαζ. ττ 4, 95, 
Μοπι. τα ὃ, 10, ΒορΗ. Ο9εᾶ. 
ο. τοι, Έτν. Ἠϊρρ,. 949, 
Ῥ]αίο ῬΏερ.χρ.θθ08ο, ΡΗΙοῦ. 
Ῥ. 88 3, Ὄσαπι. ο {α]ς. 166. 
886). 2. ΑΏβο]. π]θτθ 
βοοπβα{ῖνο τηαΥ Ὦθ βαρρ]εᾶ: 
αχ 1195, κνπ 61, ντ 89, χι 
90, 129, αντ 69, αχ ὃ7. 
ΤΙ. ο. 66η. ταὶ, οριι εδ, 
εἴποτο 15 ποθᾶ οἱ: ν ΤΤ, να 
116, νττ δδ. ο. 663. τα 
εἵ ἀἆαῖ. Ῥοσβ.:; τιτ 110, χατ 
τ1 παιδείας δεῖν Φημι τῷ 
ταῦτα µέλλοντι δυνήσεσθαι. 
τὸ δέον λαμβάνευ, Ἱ.ᾳ. 
οριι εδὲ απιρίο: Ὑπι 111. 
ε)ρεῖς οἳ 1π οἶαπβο α{ίετ 
οἷόν τε δοκεῖν τι 256, α{ίοτ 

ον 

γιγνώσκεω Χνπ ὄ. δέον, 
οντος, τό, ο[ιοίωπι, "ἄαῦγ’. 
ΧΤΙ 0ὔ τὰ δέοντα ποιεῖν 

δεικνύναι, πιοπδίγατε, “1ο Ῥοϊηῦ 
οα{”: π 108, τε 26, 68, 67, 
χις 129, κκ 70, 564. ὅτι: 
χι 86 

δεῖν, ἴπ υἱποιῖα οοπἰσετα, 'ἴο 
Ῥαζἶπ Ῥοπᾶβ’: Ρά88.1Π 29 δε- 
δεµένους)ί λελυµένους, κιν 
20 δεδέσθαι, υἰποίιπι ἐοεπεγί 
[ο[. Κἄμπετ.αᾶ Μαπι. τ2, 49] 

δεινός, ή, ὀν, πεταῦ. Ρρεγίὶσι]ο- 
818, 'ἀβηροετοαβ’: 1ν 196 ἐν 
τοῖς δεινοῖς, {πι ρεγὶσιζί. 

εγίέις, “α.1θ᾽, «οἰεγοτ’: π 
127 δεινὸς χρηματιστής, Χις 
100 δ. γεωργός, χι 116 τῶν 
δ. ἀμφ᾽ ἵππους δοκούντων εἷ- 
ναι, Ἡ 108 δεινοτέρους ἐμοῦ 

περὶ µουσικήν, 116, 117 
δεῖνος, ὁ, Υ.8. δῖνος 
δειπνεῖν, οεπαγΘ, {ο ἀϊπο”: τν 

106 οί Ογτὶ. ἀἰοίατι ϱο 
μηπώποτε δειπνῆσαι πρὶν 
ἱδρώσαι 

᾿ρίά λφον οεπα επεῖρεγο, !ἴο 
οηοτίαϊη αἲ ἀϊπηεγ): πι 57 

δεῖσθαι :---1. αΏβο]. 6ὔετε, ἵπ- 
ἀἱφεγα, 'ἴο ο ἵπ πθεᾷ”: 1 
14, χνττι 93 ὅπως κὀψουσι τὸ 
δεόµενον, φιιοᾷ ἐπαίφεὶ ἐγ- 
ἴμγα. ο. ϱ6Ἡ. τθῖ; ΤΠ 
19 ὅτων ἂν δέωνται͵ ντ ζὅθ, 
να 110, 118, ντα 66 δεό- 
µενον θεραπείας, ΙΧ 19 ὅσα 
φάους δέοµενά ἐστι, να 118 
ἃ τῶν στεγνών ἔργα δεόµενά 
ἐστι, 158, νπτ 10, 67, τς 94 
λοιδορεῖν καὶ κολάέεω τὸν 
τούτων δεόµεγνον, ΧΙ 68, ΧΙΙ 
8, 189, χτ 485 λαμβάνει τι ὧν 
δεῖται, ΧΥΙ 16, χυπ 49, 96, 
Χχ 168 ὅταν δεηθῶσιν ἀρ- 
γυρίου. ψηἩ τι, ὅ τι, 
οὐδέν, εἵο., απαΏ {1 ἑαὐ]νο 
Βοοπβ8{1Υθβ οπαἑἤπρ {πο 
µεῃ.; τ ττ ἤντι δεώµεθα, 

δεῖσθαι 
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χι 108, αχ ὅ8 ὁπόσα θερα- 
πείας δεύναι ἡ γῆ. ο. 1Πῇ, 
χι 89 δεόµενος ἰδεῖν, κιτ 
69 τὰ πράττεν δεόµενα. 
2. ΤΟΦαΤ6, Ῥαίεγε, {ο αθ]ς”, 
«ρθρ οἳ α ῬΘΥΒΟΠ᾽: ο. Ρθ6η. 
Ῥ6εσβ. οὐ 1Πῖ, τς ϐ ἐδεῖτό 
µου διατάζαι 

δέκα, ἀεοσπι, 1ο”: Χχ 809 ἀνὴρ 
εἷς παρὰ τοὺς δέκα 

δεκάκλινοςὃ, ον: Ὑπ 68 δ. 
στέγη, οοπεῖαυε φιιοᾷ ἄεοετι 
Τεοίοε οαρίέ 

δένδρον, ου, τό (τὸ ἀπὸ ῥίζης 
µονοστέλεχες, πολύκλαδον, 
ὀξωτόν, οὐκ εὐαπόλυτον, οἷον 
ἐλαία,συκή, ἄμπελοςΈΊΦΟΡΗΣ. 
Ἠ180. Ῥ]αηί, τ ὃ, 1), ατΌοῦ, «8 
ὑχθθ; χις 199, δένδρα, 
εἰταῖρ-ὑθθβ’; χντ 18, τν Τ0 
χώραν πλήρη δένδρω», 147 
δ. δὺ ἴσου πεφυτευµένα, ΧΙχ 

29 ἡ τῶν δένδρων Φυτεία, 1ν 
109 παράδεισοι κατεσκευασ- 
µένοι δένδρεσι 

δεξιοῦσθαι, ΄{ο ρτοοῦ ππΙἩ {ο 
τισηύ Ἠαπᾶ”, «πεΙοοπιθ:; 1 
169 

δέσποινα, ης, ἡ, ἀοπιῖπα, 'ταῖβ- 
ἐτοββ’: 1 141 ἀπατηλαὶ δ., 
109, π τ 

δεσπόσυνος7, ον, Ἰιεγζῖς, «Ὄο- 
1οπρῖηρ {ο {1ο τηββίοτ’: χιν 

τών δεσποσύνων ἀπέχε- 
σθαι, Ικ 98 τοῖς οἰκέταις µέτ- 
εστι τῶν δ. χρημάτων 

δεσπότης, ου, ὁ, ἀοπιίπις, 
ἐπηββίογ”, «]οτᾷ”, «ρτοργῖθ- 

{ον χχ 101, κατ δθ, κπ 108, 
119 δεσπότου ὀφθαλμός, 
106 πονηροῦ δεσπ ότου οἰκέ- 
τας, 1 158 δοῦλοι χαλεπών 
δεσπότων» (5ο,πο]αρίαίατη), 
199 

δεσποτικός, ή, όν, φιῖ οτί 
ο[ιοῖο Γιιί ροΐεὲ, 'Βῦ το Ὦθ 
{ο πηββίογ’: χπτ 27 

δεσποτικώς, αἱ Ἰιεγαιι ἀοοεί, 

δέκα δῆτα 

έα5 Ώθοοτηθϐ , πηϊαίχοςβ᾽ )ί 
δουλικώς: κ 05 

δεύειν, ο ιόμα εἴο τηῖςκ α 
ἄτγ. ΤΙ8ΒΡΒ πι 'Πφ]ὰ χΤὸ : 
δεῦσαι καὶ μάξαι 

δέχεσθαι, αοσΐρετε, «{ο {ακο”. 
γα 177 ἄας βραπι δέχεται 
καὶ σώζει ᾳπβθ {90Υ88 Ίπι- 
Ῥοχίαία Γαετῖηί αὉ αρίριβ, 
ἔίο πο]οοπαθ’, «χοοθῖνθ Ἠ9β- 
ΡΙίαΡΙΥ᾽: π 96, ν 41 τίς ἥδιον 
τὸν ἐπιμελόμενον δέχεται; 

δή, «ἶπ {αοῦ”, αἰτεπρίπεηῖπς 
βαρετ]αίΊνεα: τν 118, κχτ/ὸ, 
Ῥτοποπηϊπα] ποτᾶς, «1αβῦ”. 
ἑοχαοί]γ’: κκ 106 τοῦτο δή, 
ΧΧΙ 46 οὗτοι δή, 47.  πῖ 
οὐλεχ Ῥρατίίο]ες: αν 19 ἐν- 
θαῦτα δή, ἔπι υεγο, αν 61 
ἔνθα δή, χ 11 ἐντεῦθεν δή. 
Χχ 1, 1κ ὃδ οὕτω δή, αι 26, 
42. νη(Ὦ Ππίθγχορα[ῖνθς: 
π 9] πώς δή; 1κ 8 καὶ πῶς 
δή; ντ 96 καὶ τἰ δή; κ 1, 
ΧΙΙ 20, 1 194 καὶ τίνες δή; 

: δὴ ἄρα: χΥΙΠ 5. . δὴ ήδη: 
κ 9δ, πηετθ δὴ Ἰκ]ορ, {ο 
Όλο Ῥτοσσάίηᾳ νγοτᾶ οὕτω 
Απᾶ ἤδη {ο {πο ν]ο]θ οἶα1βο, 

εν. Κἰοίπ αἆ Ώεναχ, ρ. 420. 
Ύε (1816): σκνπ 12. 

δήπου, έΐφιε, εοἰ]ίοεί, ορί- 
πο», «ΒΙΤΘΙΥ᾽: τ 93, αν 16, 

81, χντι 86, 91. Υ.Β.. δέ, 
κ, μέν, οὐ 

[δηλεῖν”, ὑπ [γαιάσπι ἐΠΠίοσγο, 
ἀεσίρεγε, κ 98 ἄπο.] 

δῆλον (ἐστὶν) ὅτι (δηλονότι), 
φοἰζίσαί, “τιβη[6β{]γ’, ΄οἶεατ- 
1Υ’, αποᾶ ρατεπ{]είοβ]]γ: 
να 110, πτι 26, αντι 14, 
χνπτ 94, 96, δδ, χις 48 

δηλοῦν, παγγατε, επρἰἰίσαγε, “ἴο 
οχρ]αίη, Ῥροϊηί οα{’: αι 1956 
δήλωσον εἰ µελετᾷς τοιαῦτα 
ἑρμηνεύειν, ΧΙΙ 90 δήλωσον 
περὶ τοῦ παιδεύεσθαι 

δῆτα, οετ(δΙΠ]γ’: χι22 καὶ δῆτα 



δια----------διαμάχεσθαι : 

διά, ο. ϱ6εΏ: Ῥετ, «ἔλτοιρη”. 
κκ 1560 διὰ τῆς θαλάσσης, 
ΧΧΙ 4 διὰ πυρός. διὰ τέ- 
λους, «Ὡουρμουῇ”: χυπ τ4, 
πχ 91 δι ὅλης τῆς ἡμάς 
ρα». ολ. ΠΙΘΑΠΒ. ος”: ο. 
18. Υπτ Τὸ, κττ ϐ9 δὺ .ν 

εια ἱρδοτιπι οφεγα, Χχι 68. 
οἳ Ιπίθτνα]5 οἳ 8ρ80θ ΟΣ 
Ώπαθ: τν 141 δι) ἴσου, αέ- 
αιιαῖὶ εραίίο, ΙΧ 66 διὰ χρό- 
νου, ΤαάΤΟ. οσπι 8 οοπβ. 
Φγορίετ, “Ῥεοδβαςο οἳ” τ 88, 
118. 128 δι αὐτὸ τοῦτο, 161 
ἀδυνάτους ἐργάζεσθαι διὰ τὸ 
γῆρας, ΠΙ 1ὔ δ. ταῦτα, κ 94, 
τί 48 δ. ταῦτα---ὅτι, ντ 152, 
205, 2556, κτν ὃΤ πλέον ἔχειν 

διὰ τὴν δικαιοσύνη», Χνι 17 
δι ἁργία, κκ 197, 148, 
ντ 4Τ διὰ τί ἄλλο; να 
2556 

διαγιγγώσκειν, ἀἱδοεγπεγε, «ᾱ- 
ἑιάίσατε, "ο Κποῦγ 9Π6 ΓχΟΠα 
Αποίηογ’: αντ 26 

διαδιδόναι͵ ἀἰδιγίῦιογα, 'ἴο ἆἷδ- 
ἐπιραίθ’: πτῃπ ϐ7 διαδεδω- 
κότας τοῖς πλείστου ἀξίοις 
τὰ κράτιστα 

διαδοκιµά{ειν ”, επρ]ογαπᾶο ᾱἷ- 
6πο56ς6γε, '{ο ἀϊξάπᾳαϊδα Ὁτ 
{οεησ’᾽: χτς 109 δ. τὰ καλὰ 
καὶ τὰ κίβδηλα ἀργύρια 

διαθεῖν, ϱετειγγετε, παεῦ. ΄{ο 
Ῥο οπττεπ{”, /ἴο ϱρτεαᾶ”: 
αχ 12 τοῦ λόγου οὕτω δια- 
θέοντος 

διαιρεῖν, ἀἱείίπριετε ἶοσο, 86ΟΥ- 
αἶπι οοπείἰέιπετε: Ικ 96 κὀσ- 
μον Ὑγυναικὸς τὸν εἰς ἑορτὰς 
διῃροῦμεν. ΡΑΒΒ. ὙΤΠ 
112 διῃρηµένων ἑκάστοις 
θηκών.  ἀῑείίπιιετε πιεπίο, 
εἴο ἀείοπηϊπο”, ἑᾷοοῖιᾶςθ᾽: ντ 
146 οὐκ ἂν ἔχοις διελεῖν 
πότερα κτλ. 

δίαιτα, ης, ἡ, οτζέιις υἱοίικφμο, 
:.ποᾶθ οἳ Η[ρ᾽: να 108 ἡ 

ον 

δίαιτα τοῖς ἀνθρώποις οὐχ 
ὥσπερ τοῖς κτήνεσιν ἐστὶν ἐν 
ὑπαίθρῳ, 1Ι 64 κατακλύσειαν 
ἂν ἀφθονίᾳ τὴν ἐμὴν ὃ. 

διαιτητήριον”, ου, τό, “ἀπε]]- 
1ηρ-τοοπα”: τς 20 

διακαθίζεινὃ, “{ο ππαΚθ {ο βἰδ 
αραχζ’: ντ 50 διακαθίἰσας 
τοὺς γεωργοὺς καὶ τοὺς τεχνί- 
τας χωρίς 

διακονία”, ας, ἡ, ποϊπιφογίιπι, 
ππιώις οἰὺέ ποϊπιϊκίγαπιαϊ, ΄ αἴ- 
ἐαπᾶαπορ᾽: ντ 224 

διακονικός», ή, ὀν, αἆ πιϊπῖβ- 
» ἑγαπάιπι {άοπει, «ροοᾷ αἲ 

αοτνἰοθ’: ντ 2256 
διάκογος, ου, ἡ, αποἰῖῖα, «8 'γαϊϊ- 

1πσ-πιαΙᾶᾷ”, οἳ. Ατὶςῦ. Ἐσο]. 
1116, Ώεπι. ο. Τΐποσγ. δ 19Τ 
διάκονο», εἴ τι ἐχρῆτο, 
ταύτην ἐνεχυράζει, ντα ϐ89, 
ν δν” ὁ, ἄε Ῥτοτεϊα 
σαρεγπαΜοτῖς παπϊβίτο: στά 
88 

διακόσιοι, αι, α, ἄιισεπεῖ, ὁἜστο 
Ἠππάτεά”: κκ 94 παρὰ στά- 
δια δ. διαφέρει τοῖς ἑκατὸν 
σταδίοις 

διακούειν, αἆ Ίπεπι 11δφιε αιι- 
ἀΐγε, «ἴο θα οαῦ, ἴο {πο 
οπᾶ”: χι Τ 

διακρίνειν, 66ραγατο, «ἴο βοτῇ”: 
ΙΧ δ κατὰ φυλὰς διεκρίνο- 
µεν τὰ ἔπιπλα 

διακωλύειν τωα ἀπό τινος, ὮΤο- 
106γε, αυοσαγο αἴϊφιιεπι α τε 
ὀοπα: 1 1456 

διαλέγειν, ΔΕ66ΥΠΕΤΕ Τε ο0π- 
Ίιβαθ, /ἴο Ῥϊοἷς ο’: υπ 
66. ΜΕΡ. ἀἱβδοτεγε, /ἴο 
ΟΟΠΥΘΙΦ6’: τ 2, 128, τα 98, 
ντ 16, νπ 18, 258 διαλεχθείς. 
νπτ 149 

διαλλάττειν, απιἰοϊέίαπαο ΥΕςΟΠ- 
οἰζίατε, “το τοοοποῖ]θ οπθ {ο 
ἈΠοζμεγ’; χτ 148 

δια µάχεσθαι, οοπἰεπᾶετε, !ἰο 
βἰταρρ]θ’; 1 164 
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διαµένειν, ἄμγαγε, 'ἴο 188”, 
ἔτο 6 Ῥεττπαπεπί{”: τς 81 

διαμετρεῖν, ἀπειίγὲ: 1ν 156 
διανέµειν, ραγείγί, “ἴο ΑΡΡΟΙ- 

Ποπ): νἩ 1Τ9 ὃδ. τὸ δίκαιον 
ἑκάστῃ 

διανεµητέον΄ σοι, εγινε 
Βιήη οφ 116 Ίισεξβο εσί α ἴε, 
ἔγοα πιπβί ἀἰβαιραίθ”: νι 
191 

διάνοια, ας, ἡ, απίπιις, δεπει, 
ἑπἠπᾶ’”, «βεηΙπιεηί” κ ὃ 
ἀνδρικὴν ἐπιδεικνύεις τὴν ὃ. 
τῆς γυναικός 

διανοµή», ης, ἡ, ἀῑρεγίισιξίο : 
τῃ 2139 

διαπερᾶν, {γαᾶισεγε, “ἴο 4558 
ἔπτοτρῇ” αι 86 δ. τὸν βίον 

διαπονεῖσθαι, Α1ΠΙπιΟ δίι{ο 
εἴαύογατε, “ἴο ἴακο ρτεαί 
Ρ8ἱΠ8 αροπί να 1Τ1 ὃ. 
ἔργα 

διαπράττεσθαι, Ίεγαφεγε, {ο 
εχεοπίε’; ντ 158 ὃ. τὰ προσ- 
ἥκοντα, ΧΧΙ δὃ διαπράξασθαι 
μεγάλα 

διαρπάχειν, ἀϊγίρετε, “{ο τοῦ 
Χντ 102 ὕλη διαρπάζουσα 
τοῦ σίτου τὴν τροφήν, 104 

δ µαίνειν, ὑιάίσατε: χι 66 
διατάσσειν, ἀἱεροπεγε, «ο αχ- 

χβηρθ’: Ιχ Τ διατάξαι, 8, 

τν το, 158, 156. ΡΑ8Β. 
1Π 24 ἐν χώρᾳ, ἔνθα προσ- 
ήκει, ἕκαστα διατέτακται 

διατελεῖν, Ῥετείατε, 'ἴο οοἩ- 
Ώπιαθ):; αι 191 μελετῶν ὃ., 
ΧΙ 9 ἃ ποιῶν διατελῶ 

διατίθεσθαι οὕτω πρός τινα, ὅΐα 
α[ίοί, εο απῖπιο «886 ετᾷα 
αἰϊφιισπι:; ντι 206, κατ 40 

διατρίβειν χρόνον, ἴετεγε ἴεπι- 
218, {ο βρεπᾶ Ὠπιθ’, κατ το 
τὸν ἀεὶ χρόνον διατρίβειν. 
2. 805. σοπιπιοταγί, 'ἴο ρ885 
ΑπΑΥ Ὠτηθ”: 1ν 104, 107, ντι 
11 ποῦ διατρίβεις; 395 οὐ- 
δαμώς ἔνδον διατρίβω . 

διαµένειν---------διδασκαλία 

διαφέρειν, Ίειο ἐῑῖμς γεροπετο, 
εἰς τὰς ἀἴεροπετε: τς 49 

χώρας τὰς προσηκούσας ἕκα- 
στα (τὰ ἔπιπλα) διηνέγκο- 
μεν. αί[Γεγγε, ἀΐδογεγατε, 
είο Ῥο ἀλεγεπί ἔτοπι”: κκ. 
80 οὐ γνώμῃ διαφέροντες ἆλ- 
λήλων ἀλλ᾽ ἐπιμελείᾳ, 89, 90, 
κχι 11, 22, αχ 26, 101 ἐν τοῖς 
ἔργοιξ διαφέρουσιν εἶς τὸ 
ἀνύτειν, 9ὅ τοῖς ἑκατὸν στα- 
δίοις διήνεγκαν ἀλλήλων τῷ 
τάχει. ΙΜΡΕΕΒΘ. {πίεγερί, 
γεΓετί, «1ξ πιακοβ α ἀῑίει- 
επσοθ’: κκ 64 µέγα διαφέ- 
ρει εἰς τὸ λυσιτελεῖν γεωρ- 
γίαν, 98. Τταεείατε, '{ο 
εχοε]”. ο, ρεη. χιν 49 

διαφέρεσθαι, ἀβεεπέίτε, «{ο Ὦο 
αὖ γατΙβΠΟΘ’: ΧΥΙ 23 ἐν τῴδε 
διαφέρονται περὶ τοῦ σπό- 
ρου 

ντως, ἀΐνετεε, 'ἀλῑοι- 
εη{]γ’: πχ 27 ὃδ. πράττουσι, 
ἀἴνετεαπι Γογέωπαπι επρετί- 
ωπίμγ. ἉῬθ6 Ἠοπεγετ ποίθ 
αᾱ Ἱ. 

διαφθείρειν, Φεβειπιάαγε, "ἴο 
χυ]η”; ΡΑ88. κχ 12 διέφ- 
θαρται ὁ οἶκος 

διαφυλάττειν, ἀῑΙίσεπίεγ οιιβίο- - 
αἴγε, «ἴο ραατὰ οατεζα]]γ”: 
ντ ὃ8 τὰ τείχη ὃ. Ἴ 

διαχειρίζειν, {ππιαπίῦιια αῦεγε, 
ενοπατο Ίπ Ἠαπᾶ , πιβπαροθ’: 
ΡΑ58. ΧΙΥ 26 δικαίους περὶ τὰ 
διαχειριζόµεγνα 

διαχωρίζειν ὃ, εοτείπι εοἴἴοσατε, 
810 ἴοξο ΤΕΡΟΠΕΤΕ, “ἴο Βερᾶ- 
ταῦθ’, «βοτί”: νι Τ9, τς 48 

διδακτός, ή, όν, φιιί ἀοοεγί Ρο- 
ἔεεί, «Ολαΐῦ 8η Ῥο {απρηί”: 

δ0 τοῦτο...οὐ διδακτὸν 
ὤμην εἶναι, 1.6. διῦ ἄοοίγί- 

{ο παπι σαάστε 
διδασκαλία, ας, ἡ, ἀἰεοίριίπα, 

εεεασβίπρ’, «ΙπβίτασῦοἨ Ἰ: 
Χις 101 ρα ἡ ἐρώτησι δι- 



διδάσκαλος--------------διοικεῖν 

δασκαλία ἐστίν ; χπιν 189 
ὑπακούοντας τῆς δ. ταύτης 

διδάσκαλος, ου, ὁ, πιαρἰοίετ, 
ορρομος, ες τββίοτ”, 
“ἐθαοΏογ: χιπ 102 τοῦ ὃ. 
πονηρῶς τι ὑποδεικνύοντος 

᾿διδάσκειν͵, {ο {εαοπ”; νπ 48, 
ας ὃ, κιν 11, αν 20, 96, 65, 
αντ 29, χικ190. ο, ἀπρί. 
Άσοο. ντ 68, ππ 24, αν 60, 
πνιπ 69, ατκ 116, κκ 119. 
ο, ἃςο. Ῥο6τβ. εἴ 1Πΐ. 1κ 68, χ 
84, κτ 955, 49, χτῃ 69, Χιςκ 
128, 190. 664. ὅτι: τς 81. 
βο6ᾳ. ὡς: χς 96, κι 142, πττι 
πα, ανα ϐ56. 864. εἰ: 
κνππ 06. ᾷο ἆθο Ῥετ ηπ8- 
{πτατα ἀοοθηίθ: χνι 18, νΥ 
6δ, χντι 66, κις 120, 127. 
ΧΥΠΙ 2 δίδασκέ µε εἰς τοῦτο, 
1ν 8. ΧΙΠ 27 διδάσκειν 
(ἀοεεπᾶο ε[ϊίοετε) τινας δε- 
σποτικούς 

διδάσκεσθαι, ἄοοεγὶ, «ἴο Ὀο 
ἰαπρΏί”: ντ ὄδ οὐκ ἀμελή- 
σει τών διδασκοµένων. 
ο. 800. 11 89 διδασκοµένη 
ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς τἀγαθά, αν 69 
τὸν διδασκόµενον (τὴν 
γεωργίαν), ΧΙΙ ϐ7 ταύτην τὴν 
ἐπιμέλειαν διδαχθῆναι. 
ο. 1ηῇ, τι Τ0 διδαχθῆναι 
..«ἐπιμελεῖσθαι 

διδόναι, ἐγίῦιμεταε: αν 41, 119, 
να 40, 66, 148, ντι Τ δοῦ- 
ναι, 1 69, χιπ 96, κχι Τ7. 
σοποεᾶεγε, «ἴο σταηΏ’, ΄α]- 
Ίου: ας 101, αι 41, 128 
λόγον ὃδ. καὶ λαμβάνειν. 
ΡΑΒΒ. δίδοται, ἐτὶιθιίιμγ, Χχι 
πθ 

διειληµμένωςά (διαλαμβάν ειν), 
ἀῑδοτίε, ' ἀἱβΙποί]γ’: κι 160 

διεκπεραίνειν7, αὐοίνετε, ογα- 
1ἶοπε  Λεγεεφωῖ, ὁίο 6ο 
ποαριμ”ς ντ Τ 

διελαύνειν, ΄ἴο τιᾶς {μτοαρ]ι Ἰ: 
1Υ 0ὔ 

51 

διεξιέναι, ἀἱεεεγετε, επρ[ίσατε, 
{ο σο {μτοαρ] α δα0]θοί ἵπ 
ἀείαί]”. νι 19, 17, αν Τδ 
διέξιθι, χνι 4 

διέρχεσθαι, Ρετίωβίτατε, ιδ 
6ο ονος’, “ΒΙΠΙΥΕΥ”: Ιςκ 82. 
ΦΕΥΟΘΊΔΕΤΕ, ἐ{ο τοσοαπί ἴπ 
{α]11”: ντ 11 ὅσα ὁμολογοῦντες 
διεληλύθαμεν. ΄ διελθεῖ», 
γαζίοπεᾶ οοπιριίαγε, “ἴο' πο 

{Ἡτοιρῃ αοοοαπ{β’: τι 16 
διεσκεµµένως»  (διασκοπεῖν), 

οοπδἰἀεγαίε, 'Ῥτπάεη{]γἸς ντ 
101 

διευκρινηµένος (διευκρινεἶν, Όεπε 
ἀἱβΡοπετε), /οατε[α]]γσ αἲ- 
ταησθᾶ”: ντ 41, δ6 

διηγεῖσθαι,'ίο παστα{ο”: ο. ἄθὲ. 
Ῥ6σς. 1Υ 144, ντ 65, υπ 8, 
χι ὃδ. ο. 800. τοὶ: τ τ, 
ντι 69, 60, ατθ. ο. τε]. 
ο]. τν ὄ8. ο. 80ο. ταί εὔ 
ἀαί. Ῥοτβ. κ ὄ, κι 10 

διηµερεύειν, ἀῑεπι οαίφεγε, :ἴο 
ρ885 {Πο ἄαγ; κιτ 111 

δίκαιος, α, ον, ἐιδίι»: τς Τὸ, 
χιν 50, δἱΙ,: 57, ἂν 58, 
ΧΙν 26 δ. περί τι, “]πβδῦ η 
8ΏΥ πια ζέοτ”, ντ 119 τὸ δί- 
καιον (µέρος), 'Ἠ]8 Ῥχορος 
ϱματθ’, ντ 91 ἐκ τοῦ δι- 
καίου, ἴμγε, «Βοοοτᾶῖησ {ο 
χ1σΏ{”. δικαίως, πιετῖίο, 
ἑἀθεβετνοᾶ]γ”ς τ 112, τα 90, 
αν 120, 169, τς 96, χτ 18, 
χχΙ 48 

δικαιοσύνη, ης, ἡ, «]πβίϊοθ’: ν 
66, τς τα, κιν 10, 16 

δίκη, ης, ἡ: Χα 111 δίκην ἐπι- 
τιθέναι, Ῥοεπαπι {γγοβαγα, στι 
1608 ὃ., διδόναι, Ῥοεπαβ ἄατε 

δῖνος, ου, ὁ, ατέεα, '8 (Ἡτεβηῖηρ- 
Ώοογ’, 5ο οα]]εᾶ ἔτοπι 19 
οἵτοα]ατ {οστη, οοπ1, Ώα]η- 
Καπ] χυτττ 97 

διοικεῖν, αζπιϊπίκίγατε, ἴΟΤΊΒΊ- 
αρο’: χι ϐ1 ὃ, οἶκον, ντα 10 
τὰ ὄντα, ἩἉ 91 τὰ ἑαυτοῦ, 
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ντ 90 δ. τὰ ἐν τῇ οἰκίᾳ, 83 
δ. τὰ προσήκοντα αὐτῃ 

διορᾶν, {εγερίσεγε, "ἴο 88Θ 
οἰθατ]γ’: ντ 8 

διότι -- ὅτι, φμία, «Ώθοππβθ”: 
ντι 60, κχ 19 

δυπλάσιος, ία, (ον, ἀἄπρῖις, 
νο 45 πηπολ: ντ 29292 
διπλασίου ἀξία ἄιρίο Ρῖι- 
γἱ8, κκ 117 πλεῖον ἢ ἐν δι- 
πλασίῳ χρόνῳ 

διπόδης, ες, δήμο αἴός, 6ο 
Ταού ἴπ πηθ8βιτθο’: χτς 19, 
Χις 2] διποδιαίου2 οῖτη 
Ιεσεῦαίτχ αὈϊ πππο ποδιαίου 

δίς, ὑίβ, «ἰπν]οθ’: Χντ ϐ2 δὶς 
ταὐτὰ λικμᾶν, κχι 80 δὶς 
ἀποθαν εἴν 

δίχα, οεογεῖπι, 'ΒορβΥΑ{ΕΙΥ᾽: 
. ακ 4ὔ δίχα καταθεῖναι, ΧΥΙ 
το δίχα ποιεῖν τὴν γῆν καὶ 
τὴν ὕλην, 8εραγατε ἴογταπι α 
]γαεἰἰθ 

δοκεῖν, υἱᾶεγὶ, «ἴο αΏρθας”, 
εβοαπα’: ο, ἀαῦ. τι 14, 99, 69, 
82, τιτ (8, 1ν 169, ν 60, νι 
26, 41, 46, 08, νιτ 101, 217, 
αχ], κ18, 11, ατ12, κια, 
αντ 9, 18, 19, 91, 110, παπι 
τ4 [εἶναι δοκεῖ ποῦ δοκεῖ 
εἶναι 15 ἴμο πεαα] οτᾷετ]. 
πι έμοτί εἶναι Χ 62. δο- 
κεῖν )ί Φαίνεσθαι: κ ϐ25 
(Τηπο, 1 129). δοκῶ κα- 
ταµεµαθηκέναι, υἱάθογ πιλῖ, 
Ίμµϊο πιθ, απϊπιαᾶυετίϊῖεεο, 
ἐπηείμΊπ]κ5 1 Ώαγο οὔβογγεᾶ”: 
ντ 7, 85, ντιπ το, 149, πτ 
97. 1056, πι 55, χις 07, 
αν 41 δοκοῦμεν ἀργότερον 
ἐπιδεδραμηκέναι. δοκώ 
μοι: Ἡπ 2, 4, 6, 19, ανι 
44. µοι δοκ ώὰ τι ὅδ, 68. 
φιαγί, επἰεϊπιατί, "ο ο 
{λοασΏηύ 5ο απά ϱο” τ 40, 
126, πι 82, τν 28, ντ 19, 

στι 20, χ 81, κι 16, 17. 
1ΠΠΡΘΙΒ. δοκεἲ µοι, (8) Ῥιΐο, 

διορᾶν-----------δύνασθαι 

βοπ{ίο, «Ιδ Β66ΠΙΒ {ο πηθ), 
1 εη]κς τθ, 106, κτι 119. 

| 
1 

ἔμοιγε δοκεῖ, πια φωίάεπι 8ει- - 
τεπίία : 

11, αν 2, 27. 
π 10, 862, ντ 26, νπ 

(0) ρίασεί 
Β. ζιῦαί πι], «1 8Θθεπ18 ροοᾶ 
{ο τηθ’, «15 18 πιγ Ρ]θββαχθ’: 
χν 61, νι 52, 86, τς 10, 689, 
χγ ὅ2 

δοκιµάζειν, οχρίογαγε: αν 056. 
δ. εἰ, /ἴο οχαπιίηθ Ὑ]θ- 
{ποτ”: τς 90, ἀἱκριίαπιᾶο 
α[ίσοτε, {ο τηακο οαξ, ΡτΟΥΘ’: 
νι 957. ΜΕΡ. δοκιµά- 
ζεσθαι, επγρίογατ6, εἴϊφετε, 
ἑίο  τοτο {ος οποβο]!, 
οἈοοςθ): ντ ϐ1. ΡΑ88. 
Υπ Τ4 τὰ δεδοκιµασμµένα 
καλὰ εἶναι 

δόκιµος, ον, ργοῦαίις, εἰπιῖις, 
6βΕβαγεᾶ’, «ἰοείοᾶ᾽, Ίεποθ 

ἑαρρτογοεᾶ”, “οκοο]επί”: στ 
δ6 

δόξα, ης, ἡ, δαἰαἐπιαίῖο, έταρτ- 
{β4οη”: 1 28 τὴν σὴν δόξαν 
(ορἰπίοπεπι ἄε {ε) 

δουλικῶςδ, πιογε ΕεγΌοΟΤΊΙΠΙ, 1.6. 
εεσπῖ(εγ, «Ίῑκθ α εἸανε”: κ ϐ4 

δοῦλος, ου, ὁ, δ6ΤυΙ8, «8. β]αΥθϱ᾽ 
){ ἐλεύθερος: ν 16, τῇ, χιτ 
46. πηοῦ. απιοτὶ εἰ υοἴιιρ- 
ἰα(ζῦιι Ῥαχεπβ, «8. εἼαγο {ο 
ΒΟΠΊΙΘ Ῥαββίοη ΟΥ Ρ]6ββατο”: 
1 152, 109 

δραμεῖν: Υ.8. ἑλν 
δύναµις, εως, Γαοι]ίας, 

ἐροπετ, μα ντ 66, 
Ἱκ 98 ἀπὸ τῆς παρούσης δ., 
ἑαοοοτᾶῖηρ {ο ἴπο ππεαης Τοα 
Ῥοβ5εςϱβ’. οοπιπιοά(ίαθ, 
ἑοαραΡΙ{γ’. ας 10 τῆς οἷ- 
κίας τὴν ὃ. 
Ῥοπψετ”:; αντ 18 ἣν μὴ ἔχῃ 
(ὁ γΏ) τὴν ἑαυτῆς ὃδ, ἐπι- 
δεικνύναι 

δύνασθαι, φο856, “ἴο Ῥο αλθ, 
οπραβ]θ’: ο. 1Πΐ. τ 86, 108, 
τα 128, κ 27, 60, αι 69, 61, 

ερτοᾶποβῖνο 



δυνατός--------------έ 

656, 109, χτα 50, ατπτ 05, 
χικ 99, κκ 06, χχτ ὅδ, χι 100 
δύνασαι, ΧΥν 45 δυνήσε- 
σθαι, Χχι Τὸ, χι ὃῦ ὅσον 
δύναµαι, 192 ὅσον ἂν δύ- 
νγωµαι, ΙΥ 8 ὅ τι δύνασαι. 

να βπαροτ]. Ῥτροεᾶρά Ῥγ 
ὡς; πι 100 ὡς ἠδύνατο 
ἐλάχιστα, αΙ 102 ὧς ἂν δύ- 
νωµαι ὁμοιοτάτην. αὖβ. 
(αὈῖ εαρρ]επάσπα ποιεῖν Υ. 
βἰπα]]ο απῖά) Ργαεδίαγε 0886, 
{ο οο βίτοηρ οποιρἩ {ο ἆο”: 
ν ὅ ὃδ. ὅσα ἀνδρὶ ἐλευθέρφ 
προσήκει, ὑπ 94 ἃ οἱ θεοὶ 

ἔφυσάν σε δ., 164, 1556 ἃ τὸ 
ἕτερον ἑλλείπεται, τὸ ἕτερον 
δυνάµενον, Χχ Τἱ ἅ τε δύ- 
ναται καὶ ἆ μὴ σαφηνίζει 

δυνατός, ἡ, ὀν, ουαἰίᾶις, 
εαίτοησ᾽: ντ 190 τὸ σῶμα 
(τῆς γυναικὸς) ἧττον δυνα- 
τὸν πρὸς ταῦτα. ΦΡοίεῃ», 
εροποτία]’, ἀπβαεπα]”: κι 
60 δυνατοῦ ἰσχυρῶς ἀνδρό». 
οριζεπέις, Χνπ ϐ3 τοὺς ὃδυ- 
νατωτέρους. αιοά Πεγί 
φοΐρεῖ, “ροβείρ]θ’:. κι 1056 
ὡς δυνατόν, να τὸ ἐκ τών 
δυνατων 

δύσερως7, ωτος, ὁ, ἡ, Ρετάΐ(ε α- 
πιαπδ: ΧΙΠ Τθ οἱ δυσέρωτες 
τών ἀφροδισίων, ἴπδαπο τε 
ΦΕπΕΤ6άΕ απιοτο οαφεί, 'ρ88- 
αἰοπαίεΙγ ᾳἴτεπ {ο βεχια] 
Ῥ]εας χο) 

δύσκολος, ον, πιοἰεδέις, πιιζ- 
τς αἰ[ιοιαἶῦις ὑπιρεαίέιε, 
ἑοπαῦ]θβοτηθ’; χΥ 69 ὃ. µα- 
θεῖν 

δυσλύτως” ἔχειν, ἀἰ[ιειϊίεν 
αοἶυί ρο556, 'ἴο Ὦθ ἵπ α ϱ0Ἠ- 
ἀϊμοιπ ἀλμῆοα]ὁ {ο ἀἴβεῃ- 
{αησὶο”: νι 86 ἆθ τοῦας 
βἱπθ οτᾶἴπθ ταροβίϐ18 

δυστραπέλως4,  {ποοποίππο, 
ἑαπ]οπατά]γ’. ντιπ 99 ὃ. συγ- . 
κεῖσθαι, 103 

τπτ ΕΝ 

δι 
.. 

εαυτου 

δυσχερής, ές (χείρ), αταυῖε, 
πιοἰθβῖιιδ, “γεκαβοαθ’: νΙΠ 

86 δυσχερέστατον τοῖς 
πολεμίοις (ἰδεῖν) 

δωρεῖσθαι, 4οπο οΥπαΤ6, 'ἴο 
1πακο 8 Ῥτθβοπ{” ο. ἀαῦ. 
Ρ6Β, ν Τ2 

δώρον, τό, ἄοπιπε, 8 ϱΗ{”. τν 
σο, 71, 119, 121 

Β 

"Εάν, ἤν, ἄν. ΟΕ ιο έητερ 
{0ΟΥΠΗ5 Χθη, πδθρ ἐάν, ἤν 
1πάΙΠετοη!]γ, ἄν ϱεποτα]]γ 
νΏεη ἴ]ιο Ῥτοσεᾶίπσ ποτά 
επᾶς 1η α ΥοψΜΕ], γετγ 5ε]- 
ἄοπι πἨεη 16 οπᾶς 1η 8, 601- 
βοπαπῦ. Ῥὶἱπᾶοτε τε]εοῖς ἔν 
αἱίοσείμεχ, αξ5 ἀθβιίαίο οἳ 
π5 απ{Ποσϊσσ: υπ 141, 227, 
νι 60, 108, πτ 11, 99, κντι 
61, αυτα 19 ἣν μέν-- ἐὰν 
δέ, κκ 115, 196 ἐὰν βούλῃ. 

ἐὰν ἄρα, δἱ ]ομηε: ν 50. 
ἐάν πως, /ἨΝΠείπετ ὮῬει- 
ολαπος), {ο ἴτγ υἩοείΠεγ’: 
ντ19. ἐάν τε---ἐάν τε, 
εἴνο---εἴυνε: Χνπ 90 

ἐαν, θπεγε, «ἴο 5αῇεγ’, ΄ρεγ- 
πηῖϱ’, /1εῦ α]οπθ): αχ 91. 
οὐκ ἐᾷ, υεἰαὶ, ν 16, νπ 
174, αχ 119 οὐδέποτε εἴα, 
υετὸίθ 8επιρεγ ἀἱδειαᾶεδαυ. 
ΡΑΡ88. ἐώμενοι ῥᾳδιουργεῖν, 
αιωΐ ποπ. ργολίδεπίιγ οἑἰατί, 
κκ 91. [ο Ἐττ. 1Η. Α. 
981 τὸν ἐμὸν οἶκειν οἶκον οὐκ 
ἐάσομαι; Τηπο,. 1 149, ὃ 
µελετῆσαι ἐασόμενοι, 18907. 
4, 97 οὐ μὴν εἰάθησαν--- 
διαναυμαχείν] 

ἔαρ, τό, υεΥ, “Ερείησ”: 
ἔαρος, Ό6Υ6 

ἑαυτοῦ, ῆς, ειΐ ἑρείιμς, «οἳ Ἠϊπι- 
β61[’, ος «Ἠεγβοα][”: τ 14 τὸν 
ἑαυτοῦ 8ο. οἶκον, αχ 116, 

9 

χνι 68 



δ4Χ ἐγγίγνεσθαι 

117 τών ἑαυτῆς, να 107 
τῶν ἔργων τῶν ἑαυτοῦ, ΧΙκ 
119 ἀἐπιστήμονας ἑα υτῆς 
ποιεν, Υπ 154 τὸ ζεῦγος 
ὠφελιμώτερον ἑαυτῷ γεγέν- 
ηται, Χ 00 ἑαυτήν, χικ 127, 
150, κ 84 ἑαυτάς, χι ϐ1 
τὸν ἑαυτ ών οἶκον, χι 69 τὰ 
ἑαυτοῖς ἁρκοῦντα πορίἰξε- 
σθαι, Χπι 08 

------------θίζειν 

ντι 100 οὐκ ἐγχωρεῖ µα- 
στεύειν 

ἐγώ, ἐρο, “Τ: κις 110, ας 8 
ἐγὼ δή σοι λέξω, κυπ 87, 
ΧνΙι ] ἔφην ἐγώ, κικ 94, 
102, 118, κσι 4, 11, Ῥαββίπι 

ἐδάσατο: Υ.Α. δαίεσθαι 
ἔδοσαν, ἀεάεγιιέ (διδόναι): 

νι 06 
ἔδρα, α», ἡ, ἴοσιι εεεπᾶί ]ιοἸο- 

ἐγγίγνεσθαι, ο. ἄαΐ. {πεβκε, “ἴο 
υ6 απ: κ 61. σκι ὃδ, 
ἐγγίγνεσθαί τινι ὑπό τινος, 
εποϊἰαγί ἵπ αἰίφιο αὐ αἰϊφιια 
γα: αντι τὸ, χχι ὃτ 

ἐγείρειν, οπεϊίαγε 6 80ΠΊπΟ, “ἴο 
ατοπςβθ’: Υ 20 

ἔγκλημα, ατος, τὀ, ΄παχσε”, 
ἑοοπαρ]αϊπ{’, “τερτοδςΆ”: χι 
17 

ἐγκρατής, ές, ο. 6εἩ. ταἱ, Ρ0- 
Επ, αὐθίίποεπια, Ίιοπι πιπιί 
ὑπάιίφοεπς, ἑοπιροταίο ἵπ λα 
προ οἳ, ποῦ 8 εΊαγο {ο”: 1 ὅ 
τῶν τοιούτων (50, δεσποινῶν 
Ἠ.Θ. ππαἰαγιηι σρίάαιιπι) 
ἐγκρατῆ ὄντα, ντ 147 ἐγ- 
κρατεῖς ὧν δεῖ, πα 66, 1κ 
058 ἐγκρατεστάτη γαστρὸς 
καὶ οἴνου καὶ ὕπνου 

ἐγχειρεῖν, ἐπιρείιπι [ασεγο, α- 
σγεᾶί, «ἴο αββαῖ]”. χι 21 
πῬὶ ἆθ οοπαπάο βαπό απ 
ἀπζε]]οραπιῦ 

ἐγχειρίζειν, Ρογτίφεγε, ἵπ πιαπτιις 
ἰγαάεγε, ΄ἴο Ῥαΐ Ἰπίο οΠ68 
ας): ντ 68 τὸ εἰδέναι, 
ὅπου ἕκαστόν ἐστι, ταχὺ ἐγ- 
χειριεῖ, τεάᾶεὶ Γαοἰῖε {πι- 
υεπίιι 
ουσα», ης, ἡ, απε]ιτιδα, !αἷ- 

Καπεί: κ 14,456. Τ]ο ἴιθ 
ΑίῑΙο {ογπη 15 ραϊᾷ {ἴο ο 
ἄγχουσα 

ἐγχωρεῖν, Ρεγπι(έεγε, "ἴο Εἶνο 
τηθ οἳ τοοπι {ο ἆἀο). 
1ΠΠΡΟΥ5. ἐγχωρεῖ, 1ἱσεί, αὲ 
15 ροβ81Ώ]ϱ”, '{λετο 18 μπιο” 

γήβοει8. ἔἕδραι ἔντιμοι, 
έρ]αοες οἳ Ἠοποιγ): τν τ9 
ῴδιμος”, ον, εδοιἰεπ{μς, 'ποοᾶ 
{ο οαί”: νπ 196 

ἐθέλειν 5. θέλειν, υεἰῖο, Ιἱθεπίετ 
Ἰαοεγε, “το Ῥο πη]Ιπσ’: τα 
91 ἐθέλοντας ἐργάζεσθαι, 
γ Τ0 πείθεσθαι ἐθέλοντας, 
Τ8 ἐλπίδων ἀγαθῶν δέονται... 
ὅπως µένειω ἐθέλωσι, χι 
51. πδεᾷ αρρεοία]]γ οἳ 
αἱαογ1ζγ απᾶ ἀείογταϊπαἔίοι 
1η α εο]άϊθυ: τν 197 ᾧ ἂν... 
ἐν τοῖς δεινοῖς παραμένειν 
ἐθέλωσι, χκτι 64, πχι 98 

οὔτε πονεῖν ἐθέλοντας οὔτε 
κινδυνεύειν. οὐκ ἐθέλειν, 
ετο ϱο τε]ιοίαΏῦ, πού ΄{016- 

{αβϱ’: κκ 81 ὁ μὴ γεωργεῖν 
ἐθέλων, Χχιτῦ ἐθελόντων 
ἄρχειν, Υ 64 ἡ γῆ θέλουσα 
(1ἱὔεπίεγ) δικαιοσύνην διδάσ- 
κε.  ἄθτεραβ ΙπαπΙπημ{1: 
1γ 108 ὅσα ἡ γῆ Φύειν ἐθέ- 
λει, ντε 16 15 αβοᾷ 1π ἴ]ιο 
Β6Π5Θ Οἱ δύνασθαι ΟΥ εἰω- 
θέναι 

ἐθελοντής, οὔ, ὁ, νοζιιπέαγίέι, 
έα νο]απίθογ”: κιτ 16 

[ἐθελοπονία”, ας, ἡ, ςἐιᾶὕιηι 
Ιαδογίς, '1οπο οἳ ποτ]: Χατ 
56, πιαχρίπα] τοεβᾶῖίησ {ος 
Φιλοπονία] 

ἐθίζειν, αλκιιεΓασετο, «ἴο 8οοιβ- 
{οπι): ο, 1ΠΕ, ν 17. ΡΑΒΒ. 
εἴθισμαι, οοπβιεουῖ, «Ι 
Ἠανο Όθοη πβθᾶ {ο): κι 
88 



᾿.ἔθω 

ἔθω, ρὲ,. Ῥατέ. οσα) βοἴέις, 
«βοοικἰοαθᾶ”: υπ 

εἰ, οἳ, υπ ρτοβοπῦ σον 1η 
Ῥτοίαξῖς, ορ6. 1π αροἀοβῖς: 
ναι 108. 1πᾶ1ο, 1η αροᾶ. 
νπιοτ. πμ Ιπά(ἶο, πο. 
ἵη Ῥχοίαβίς, ορῦ, ἵπ αροᾶ. 
πχτθι. πνῖ ἔαῦ. 1η βροᾶ. 
πι 260. ψηλα 1ΠβΠ, 1π 
αροᾶ., ορί. ἵπ Ῥτοῦ. αν 17. 
να ορί. ἵπ Ῥτοίβεϊςβ, ἄν 
νη(Ἡ ορύ. ἵπ αροᾶ. τν 117, 
τα 69. 1πᾷΐς. 168, μη 
αροά. τ 80. 1ηροτ. 1Π 
αροᾶ. ντα 61. να ορῦ. 
οἳ οὐῆααο βἰαζεπιοπέ 1π 
αροᾶ. τς 100. νι εθ- 
οοπᾶαΙΥ 1ἴεηβος οἳ ᾖπο 
1ποΙοβί]γο ἵη Ῥτοίβρίβ: 
π 108, 104, τς 112, κ 9, 
πι 19 

εἰ, Ιπἰτοᾶποῖησ α πἰαζετηεηὗ 
οἳ [αοῦ, {ο Ῥο τεπᾶετεᾶ Ὦγ 
8 68158] Ῥατί]ο]ε α[ζετ α τετΏ 
οἳ Ιπᾷϊσπαίίοη (ἄχθεσθαι) : 
αχ 96. εἰ, ΄ἵπ Ἠορθβ ο”: 
ντ 81. εἷ---εἰ, ἵη Ρ4Ι1θΘ 
οἶααςο: αι 102, 108. εἰ, 
1π ΙπᾷΙτοςεί ᾳπθβΗΟΏΒ, “πθ- 
{πεγ): τπτ 60 ἀποπειρᾶσθαι 
εἰ, ΥΠΙ 191 πεῖραν λαμβάνειν 
εἰ, ᾱ 61 ἠρώτα εἰ, κι 29 
ἠρόμην εἰ, 121, αυ 9, κιτς 96, 
ΧΙ 1955 δήλωσον εἰ µελετᾷς, 
πῃ 9Τ, Χντι ϐ δίδασκε εἰ, 
τς 90 δοκιµάζεω εἰ, χντῃ 24 
σκέψασθαι εἰ, 67 ἐννοῷ εἰ, 
πα 16 εἰδέαι εἰ, Ὑπ 18. 
εἰ--Ύε: αχ 2. εἰ δὲ µή, 
αἴοφωί, 'εἱδθ’: χτῃ 8, αν 10. 
εἰ καὶ-- καὶ εἰ: 1 19, ττ 82. 
εἰ µή, πῖεῖ, ο. Ἰπᾶ. {αῦι νι 
114, τε 80. ο. οῬρί. 1Υ 
117. εἰ µή πέρ γε: 1 91, 
ντ 968. εἴπερ---γε: 1 ὄ5, 
158. εἴτε---εἴτε, είνε--- 
εἴνε: να 149. εἴ τις 
Ῥοϊπί5 {ο α ἀεβηϊίο α5 νγε]] 

----εἰκῆ 963 

α5 ἸἹπάςβηϊίο Ῥοσβοῦ: 1 48, 
τα 69 

εἰδέναι, υἰᾷίβδε, 0846, 'ἴο 
Κπον”: ο. 866, ΤΙ 69 τούτους 
ὁρώ καὶ οἶδα, αν 48, 0 
τοῦτο εἶδώς, ντ θ5ὔ εἰσό- 
μεθα τά τε σᾶ ὄντα καὶ τὰ 
µή, χντθ ανά φύσιν τῆς γῆς 
εἰδέναι. 1Πξ, «ο Ίσιογ/ 
Ἠουνς τι δρ. ο. 8ςο. εὔ 
Ραχοἱρίο : ντῃπ ὅ δηχθεῖσαν 
οἶδα αὐτήν, χτπ ϐ1. 8εα. 
εἰατβ. τε]. κκ ὃ ἴσασιν ἃ 
δεῖ ποιεῖν, χι 10 εἰ...ὅ τι 
συμφέρον...εἴη, τοῦτο μὴ εἷ- 
δείη, κιχ 8 ἐν ὁποίᾳ τῇ γή 
δεῖ φυτεύειν οὐκ οἶδα, χκν 54 
εἰδότι οὐδὲν ὅ τι συμφέρει, 
ΧγΙ 9 ὁ μὴ εἰδ ὼς ὅ τι δύναται 
ἡ γῆ Φέρειν, τι 64 οὐδὲ εἷ- 
δότι ὅτι εἴη πλούτος, Υπ 07 
τὸ εἰδέναι ὅπου ἕκαστόν 
ἐστι. 564. ὅτι: κκ 99 
ἅπαντες ἴσασιν ὅτι βέλτιόν 
ἐστι, ΧνΙ 49 οἶσθα ὅτι, ΧνΙΙ 
46, Χνττι 48, χιςχ 26, κς 129 
εὖ ἴσθ) ὅτι (πι ογεᾶο, 2Υο- 
εοίο), Χικ 114 εἰδότα ὅτι 
οὐδεὶς ἐδίδαξέ µε, Υ 96 ᾧμην 
σὲ εἰδέναι ὅτι. νο ῦ 
ὅτι: ν 109, κ 88, πγι 08. 
οἳδ) ὅτι πποά ραχοπί]ιοίῖ. 
ο811γ: α 41, 45, 69, 106, 
τα 67, κτι 16, χῖς 14, 07. 
ψαθ. Ῥτο]ορίίο αοοπβαξνο: 
κκ Τ0 γῆν πάντες ἴσασιν 
ὅτι κτλ. (1616 λθ ΜΒ τουά 
οἴδασι). εἰδέναι χάρῳ, 
σγαϊϊίαπι Ἰιαθεγε, {ο {9εΙ 
Εταἰεία]): ατ 8, τ 109 σοὶ 
χάριν εἰδότας, σα 205᾿ 
εἴσεσθαι χάριυ 

εἰκάζειν γραφῃ, επργίπιεγε Ρίπ- 
σεπᾶο, ΄ἴο πιακο α Ῥίοξιτο 
οἳ χ10 

εἰκῆ, {επιεγε, ἐποοπειῖέο, ' νϊτ]ι- 
οαί Ῥ]8η ος Ῥπτροβο) )ί 
γνώμῃ συντεταµένῃ: Ἱ 122, 

ον α 



903 εἰκύς 

αχ 159 οὐκ εἰκῆ ἀπέβαλον 
αὐτὸν (τὸν σῖτον) ὅποι ἂν τύ- 
χωσιν 

εἰκός, ουεγὶκἰπιϊζο, ογεᾶθίῖα, 
εμκε]γ’, “ρτοραβ]θ’: ο. 113, 
5πῦ. ἐστί:; πτι 600, κνῃ 985, 
Χντῃ 47 

εἰκότως, {πιγα, ππεγῖίο, «νι 
χθ8βοη” 1 12, κνπ 110, 
κχι 60 

εἰκών, όνος, ἡ, θἰπιχέιᾶο, «8 
αἰτη]]θ’: Χντ 119 τὰς εἰκόνας 
ἐπάγεσθαι 

εἶναι, 6556, ἵη Ῥατεοῖιρία] 
ΡΕ6ΕΙΙΡΏΔΒΘΒ, ὙΝΠετθ α 
Ῥεγππαποεπί απαΠίγ 15 Ῥτοᾶί- 
οπ{οᾷ οἱ {1ο ϱαρ]θοί; ντι 118 
ἃ δεόµενά ἐστι, Ικ 19, ντ 19 
συγκεἰµενός ἐστι, ΧΙΙ Ἱ ὄντων 
“δεοµένων. [Τ]1ῖβ οοπιΏίπα- 
Ποπ οἳ α Ῥρτο5δεηῦ Ῥασ{ἱοῖρ]θ 
να α Ῥραχθοῖριο 19 εχ- 
{ΘΠΙΕΙΥ Τ8Υ6, 8875 ΈΟΙΡΟΠ ΟΠ 
Έτ. Ἠεο, ν. 862, πο αποῖθβ 
Άη Ιηπβίαπσθ ΓΤΟΠΙ ἨΟΙΠΟΥ Ἡ. 
πις 80 απᾶ Ατὶεῦ. Ώαηπ. Τὸ9δ. 
Μν Ἠ). δ. ΑΙοχαπᾶετ Ἠαβ 
ῬγΙζθη απ αΏ]θ Ῥαβες οοη- 
ἰαϊπίησ Ά Ἱπίᾶθ ταηρο οἳ 
οχατηρ]εβ οἳ Ῥατοϊρία] 
Ῥοτίρηταςες ᾖἵπ ΑίΙο 
Ῥχοερ «Ἰπ ᾖἴποθ ἀπιογτίσατ 
ζοιγπαῖ οἱ Ρ)ϊοῖοφι οἱ. τν 
Ῥ.991---808. 19 οπ]γ «85ο 
Ίθ αποΐες ἔτοπι ΤἩπογά1ᾶες, 
{16 Οταἴοσβ απᾶ Ῥ]αΐο οἳ α 
Ῥατθιοϊρίο οοπιΏ]πθοᾶ να 
ῬαχθοῖΙρίιο 15 {παῦ οἳ {πο 
ἐποτοαρ]]γ αἄ]εοίλνίσεά ρατ- 
Ποἴρ]θ διαφέρων (Α685οΟἨ, 
ο. Ἐίθειρα. 162, Ἰβοοταῖθς 

Αχροραᾶρ. 46). ὮἩο αἀάποθϐ 
τΙΒΏΥ Ἰπβίαπσθς οἳ {ο οί]ος 
Β]εοδνισεᾶ Ῥαχτοίῖρ]εβ, 
συµφέρων, πρέπων, προσ- 
ύκων, ὁμολογούμενος 
ψητλ {πο ΏπΙζο οορα]ατ ΥοτΏ, 
Τη Ῥ]αί. ἄθ Ίερςα. Ῥ. 915 Αα 

εἶναι 

νο Ππᾶ εἴη ἂν δεύµενα Ὀτί ἵτπ 
Ῥ.Τ68 8, ΨΠΙοἩ Μγ ΑΙεχαπάες 
αἀᾶαςθς 5 αη Ιπβίαπσθ, 
Βία] Ῥατπηα τοαᾶς δεόµενα ἔτι 
{ΟΥ δεύµενά ἐστι.] εἶναι, ἵπ 
αη επηρηαίο Ῥοβίήοη, 6ΟΠ- 
ταϊπῖηρ ἴ]ιο Ῥτεάϊσα{ξο πνΙ 
1186] απᾶ οθρᾶδίπσ Το ο 
Ῥττε]γ οορα]αχ, γεύεγα 688ε: 
τα 96, 98, ντι 19, κ 14 ὅπως 
λευκοτέρα δοκοίη εἶναι ἡ ἦν, 
22, Χικ 1160 οὐκ ἔστι ταῦτα, 
κκ Π0. εἰσὶν οἵ : τι δ8. 
ἔστιν οἵ -- ἔνιοι: ας 99, χχι 
95. ἔστιν ἆ -- ἔνια: ΙΥ 
166, πι ὅδ. ἔστιν ὅτε, 
ἐπίεγάιπι: απ 16, κκ 94, 
εἶναι νὮ ραν{1{1νο ρεῃ- 
1ΐϊνο, ΄ἴο Ὀο οπθ οἳ”: τ29, 
89, ντ 608, ατς 1. να ζ]ι 
6επ. {ο ἀεποίο 'ρατί’, ἀπίγ᾽: 
τ 11, νι 89, χυτ 46, χιςκ 78. 
πι ἐν ἴο αἰρηιγ εἰαῖε, 
οοπάΙΙοη: χι 18 ἦν ἐν 
πολλῇ ἀθυμίᾳ, πχ 87 εἶναι 
ἐν τῷ ἔργῳ, “ἴο Ὦο εηραροᾶ 
1η οπθ5 νοτ]ς”. Ώ Τη - 
Ὄ6σ: τν 29 ἐν τοῖς καλ- 
λίστοις ἐπιμελήμασω εἶναι. 
ΧΝΤΙ 19 ἑκόντες εἶναι, '(ποῦ) 
1Γ{ηογ σαπ Ἠα]ρ 15”. ἔστι, 
Μἱσεί, εῑν 15 Ῥοββῖῦ]θ’, ΄οπθ 
ΠΙΑΥ᾽: τ 19 (ο, ἀἄαΐ, οἳ αοο.), 
χττΙ 44, χνι 19, 19, κις 116, 
κκ 19, Τδ. ᾖ, Μἰοεαξ: ΧΤΙΙ 
στ. εἴη, Ιἱοεγεί: τα 104 
ο. ἀαῦ. εἶναι, ἰίσεγε: 1 
88, χχτ 70. ΡΑἨΤ. ὤν 
οπα]{έοᾷ αξίοτ αἄ]οσίίνθςβ χι 
21: αἲἴθγ τυγχάνειν τα 24, 

κχ 109. ῥᾷδιον ὄν: αοο. 
8ὖβ. ας 49, τῷ ὄντι, γε- 
Όεγα, “π τοἙ] γ’. πα 60, ντ 
95, κ 9δ, 69, χχ 149, σστ ὄ2. 

τὰ ὄντα, (ιιαο φιῖφ ρορείᾶεί, 
768 Γαπιϊϊίαγίς, 8 ΤΙΒΠ8 Ῥοβ- 
ϱοββίοπβ’: ττ 21, ντ 90, νττι 
δθ,χκ 19, 20, 21. κκ 28 



οφ 
εἶπειν 

οὐδὲ (ἐπιμελεῖται) ὅπως αἱ 
οὔσαι (ἄμπελοι) «φέρωσιν 
αὐτῷ 

εἰπεῖν, ἀΐσεγα, «ἴο 5αΥἸ: χισχ 94 
οὐδὲν ὧν εἶπας. ἔμθετο, 
είο οτᾷςετ’: ας 1 ἐγὼ εἶπον, 
ΙΧ Τ8 εἶπον τῇ γυναικὶ ὅτι, 
πι 8 ὅσα εἶπες, 1Ικ 108 
εἶπέ µοι ὅτι, ΧΙς 94 εἶπας, 
Ικ 68 εἴπομεν, Υπ 64 εἰπέ 
μοι, χ 160. ὡς εἰπεῖν, ιΐ 
τία ἀΐσαπι, “80 1988’, ΒΡρθα]ς- 
1ης ϱεπετα]]γ’: «τα 29, χτι 
4, ὡς συντόμως εἰπεῖν, 

μὲ ὑγευϊίεν ἀῑσαπι, "το βΡρθα]ς 
οοποίβε]γ’: χττ 104 

εἴπερ, “1 τεα]]γ”: χττ 23 
εἰρήνη, η5,ἡ, ραα, οίέμπι, ρε8οθ’: 

1ν δῖ εἰρήνην παρέχοντος 
φρουράρχου τοῖς ἔργοις 

Ὁλωκθω ας ή, ὀν, αἆ Ίασεπι 
δροσίαπ, ἐφεασεί[α]”: τ 126 
εἰρηνικὰς ἐπιστήμας (ραεἵδ 
ατἰες) ἔχοντας, ΥΙ 4 τὼν εἷ- 
ρηνικών (Φιιαε ἔπι Ῥαςο διιδ- 
αἱρίιπιίι) ἔργων 

εἴρηται, Υ. Β. ἐρεῖν 
εἰς:--Ι. Ίοσα1, {π, ἴοχ ἐπί οἳ 

πρός, 'αραϊηςί’, οἳ Ἠοβί]ο 
αοδοη: νι 90 (αἳ. Τππο, τν 
96, 9 χωρήσατε ἐς αὐτούς). 
εΙπίο”, να ντος ΕΣΡΥΕ5Ρ- 
1ης Ῥορί: κκ 157 εἰς τὸ 
πΠλοῖον ἐνθέμενοι, νι 144 εἰς 
τὸ µέσον κατέθηκεν. 1ο 
6κρτθββ ΟὐἨ]θοί, Ἐπγροδο: 
νι 45, Ικ 96 κόσμον τὸν εἰς 
ἑορτάς, ὅδ, ντι 256, κκ 47, 
πχι 60: νι ατήσα]αχ ἵη- 
Ἀπίβνο: υ ὅ. αιιοά αἰί- 
πεί αἆ, “8 τορατάβ’: τ 27, 
1Υ 68, ν 8, τι 28, χνΙι 2, ὃ, 

ας τἴθυσα 101. κ λεὶ 
ατασα]ατ ΙπβηΙνθο: πχ 86. 
πηΙΏ δαπανᾶν, ἀναλίσκειν : 
τι 41, 44, ντι 198, οἳ, τν 
41. 11. (επιροτα]: ντι 
192 ἡ εἰς ἐνιαυτὸν κειµένη 

ἐκ 973 

δαπάνη, 1χ 45. 111. ἴο 
οκρτθβς οη ἆ οὐ Πω] 6: χνττ 
Τ4 ἐκτρέφειν τὸ σπέρµα εἰς 
καρπό», ΧΙΙ 80 εἰς ἐπιμέλειαν 
παιδεύεσθαι, 96 

εἷς, µία, ἕν, τπ8, «8 βἶπρ]θ ΟΠϱ) 
(ίτοπα ἕνς {0Υ σέµς, 88 µία 15 
{οχ σεµία, οἳ. Τιαῦ. εεπι-εῖ, 
εἴπι-ρίεσ, εἶπ- στις 1ο 8ΕΠΙ- 
σιζβ): κκ 89 ἀνὴρ εἲς παρὰ 
τοὺς δέκα, Υπ 196 ἓν τῶν σοι 
προσηκόντω», χκνπ 29 ἑνὶ 
τούτων τών σπόρων χρῆσθαι. 
ἕν τι: τι το, τα 9, τν 167 

εἰσβαίνειν, οοπδοεπάᾶστό, “ἴο 
επιρατ]κ): νι τ0 εἰσβὰς 
εἰς τὸ πλοῖον : 

εἰσκαλεῖν, {πίγο 9οσαχα6, «ἱο ἵῃ- 
τίζο Ιπᾷοοσβ’: τν 118 

εἰσφέρειν, ὑ[εγγο ἀοπιιωπε: Ὑτι 
111, 117, 218, 915. ΡΑΕΒ. 
ντ 918 ὅπως ᾿Ἔχωθέν τι εἰσ- 
φέροιτο, 189 τὰ εἰσφερό- 
μενα, 116 εἰσενεχθῇ, 194, 
196 τὰ εἰσενεχθέντα, 215, 
ντπ ϐ 

εἰσφορά, ἂς, ἡ, ἐῑαΓίο γεγιπι ἴπι 
ἄοπιιπι φιιαε Πέ α ραΐγε[απιῖ- 
Ιία8, «8 οατιγίης ἵη οἳ ϱπρ- 
ῬΗ65): σι 214. εοἰια(ἶο 
οἴυζιππι ἴπ αεγαγίωπῃ, “Ῥτο- 
Ῥοτίγ {αχ 1 42 

εἶτα, ἀείπᾶς, «ιοι), «ποχύ”: 
πι 110. Ῥεΐοτο ρατ{οῖρ]ε, 
{ο πιατ]ς απΏ{ηοςίς Ῥδύπθεεη 
έλα Ρατβοῖρ]ο απᾶ Επὶίο 
νοτῦ: 1 294 κάτα (καὶ εἶτα), 
έαπᾶ {παι”, «απᾶ γεῦ) 

εἰωθώς: Υ.Α. ἔθω 
ἐκ:--1. 1. οἳ Ῥ]ασ6ο, ο, εἩ, 

εποπ)), «οαῦ ο: απτ ϐ9 ἐκ 
πολέμου καλῶς .σώζεσθαι, 
ΧΥΠΙ 4) ἣν ἐκ τοῦ προσηνέ: 
µου µέρους ἄρχη, δἱ ἐκ τοῦ 
ὑπηνέμου ἀρχόμενος, κκ 119 

«τὸ τὰς δαπάνας χωρεῖν 
ἐντελες ἐκ τών οἴκων. 
2. ἀσπάσασθαι ἐκ τῆς ψυχῆς 



983 ἕκαστος 

(Εἴπσθγο, ο απίπιο, Ό6γε): 
«2686, (Οἱ. Π. τς 948, Οἱ9, 
ἆο παῦ. ἆθοχ, τι 168, Του. 
τι 914, Τοτεπί, Ἐαπ, 116.) 
1. οἳ Τ1ππο, ἐπᾶο α, 'εοπα 
Όλο πιο οἳ”: τα Τ6 ἐκ παι- 
δίων. ἐκ τούτου - μετὰ 
τοῦτο, :αξίθς η1ρ” χντι 1, 
40. πι χ ἐκ τούτων, 1ν 95, 

ντπ 2. Φο5ὲ, πώ οἵ α 
Ι0ΟΥΠΙ6Σ Βἰαΐθ: τς ὅ ἐξ ἀμη- 
χανίας εὐπορίαν τινα εὑρηκυῖα 
1.6. ΦΡοβδέ οοπ]ιβίοπεπι, κκ 
199 χώρος ἐξ ἀργοῦ πάμ- 
Φορος γιγγόµενος. ΤΠ. οἳ 
Οτ]ρίπ; οἳ {πο α]τηκίθ 
ο8156, ἵτπ 2, κς 14. 
οἳ πο ἸἹπαἰταπαηπί ὮΥ 
νημΙσῖι: πτπ 99. ε[τοπα”, 
ἑαοροτᾶίησ {ο): και ὅ ἐκ 
πάντων ὧν εἴρηκας ἀναπέ- 
πεισµαι. 1η αἀνοετρῖα] 
Ῥήχαδθβ: ντ τὸ ἐκ τῶν ὃδυ- 
νατῶν, Ώγο οἰγίί ρανίε, 91 
ἐκ τοῦ καλοῦ τε καὶ δικαίου, 
Ἰοπεδίε οἱ ἴμδίε, κιν 1ὸ ἐξ 
ἑτοίμου, Ῥτοπιρίε 

ἕκαστος, η, ον, (ιΐδφτιε, '6βο]ι”: 
αν 06, ντι 179, τς 102 δε- 

σπότου ἅπαντά ἐστι ὅτι ἂν 
βούληται ἑκάστῳ χρῆσθαι, 
111 21 ἕκαστα. διατέτακται͵ 
κ 60, ντα 197 καταχωρίξειν 
ἕκαστα, 141 λαβεῖϊν ἕκα- 
στα, Ικ ὅ8, χι 99, αν 16 
ἐξεργάζεσθαι ἕκαστα, ΥΠ 
197 «χορὸς σκευῶν ἕκαστα 
Φαίνεται, χις 103. ο. θτῦ. 
1γ 40 τῷ ἄρχοντι ἑ., να Τ9 
τῇ συσσιτίᾳ ἑ. ο. ϱεη. 
βαΏςῦ. χν ὅ ἕκαστα τῶν ἔρ- 
Ὕων, Χχι 64 ἑκάστῳ τῶν 
ἐργατῶν, 1ν 158 διατάξαντος 
ἕκαστα τούτων, ΙΧ 9 τούτων 

ἕκαστον, κι 118. εἷς 
ἕκαστος, Ίπιις φιέκφιιε, «Θ8Ο]ι 
Ὦ} Ἠϊτηβε]Ε): ντ 46, τς 15, 
Χχι δὺ ἕνα ἕκαστον καὶ 

ἐκλέγειν 

σύμπαντας, Χικ 98 καθ) ἓν 
ἕκαστον, 86] βἰπβ]γ”, 
έοηθ ὮΥ οπθ) 

ἑκάτερος, α, ον, ΗΐέΥ, / εἶπεν οἳ 
Όπο”: ΤΙ 08 τούτους ἑ, οἶδα, 
αν το, ντ 82, 68 ταῦτα ἑκά- 
τερα, Ὑαά 108, αις 49, 
ο. απ, χκνπ ὄ8δ ἑἐ. τῇ γῇ. 
ο. 6εἩ. βαρεί. .... 156, 155 
ἑκάτερον ἡμών 

ἑκατόν, οεπέωηι, "8 Ἠαπάτος ”: 
κκ 9ὔ ἑ, σταδίοις 

ἑκατογπλασίων”, ον, οεπὲι- 
Ρίιδ, έ ἨἈαπάτοᾶ πιθιρ α5 
ΙΩΠΟΗς νἩ ροῃ. τι 98 
πλέον ἂν εὗροι ἢ ἑκατον- 
πλασίονα τούτου 

ἑκατοστός, ή, ὀν: 1 66 ἑκα- 
τοστὸν µέρος οεπἰεδίπια 

Φα38, ’ 1 Ἠππάτοᾶ ια ρατί) 
ἐκβαίνειν, ε2 πανί εργεᾶῖ, ο 

ἀϊδεπιδατ]ςς ντ 62, τς 4π, 
πχι 20. ἆθ ογοπία, εἴο 
(ατα οα{; τα 47 ὅπως πρὺς 
τὸ τέλος ἐκβήσεται 

ἐκδιδάσκειν , εἀοσεγε, ϱἴο 
{θαςὮ ΕΙιογουρ]]γ”: πτι 858 
πῶς ἐκδιδάσκεις τοὺς ἅλ- 
λους ὧν σὺ βούλει ἐπιμελεῖς 
γίγνεσθαι; 

ἐκεῖνος, η, ο, ἐῑῖε, ἵπ τοίθτοποθ 
{ο ππαῦ {οῇονς: τ 114, να 
81, κιτ 11, κν 11, αντ 44 

ἐκεῖσε, η ἐμο ναί Ρἰασρ”: 
κκ 165 ἐ. πλέουσιν ἐπ᾽ αὐτόν 
(69, τὸν σῖτον) 

ἐκκόπτειν τὴν ὕλην, επαεἰᾷεγε 
Ἰογῦας ἐπιῖῖεδ, "ἴο τοοῦ πρ 
{ιο νγερᾶς᾽: αντι 107 

ἐκλέγειν, γεώίρεγο, επἰᾳογο, ὖ6ς- 
ἐἰφαῖία, «ἴο 16ΥΥ {αχεβ) οὐ 
εωιυαίθ: 1 859 δασμοὺς ἐκ 
τούτων ἐκλέγουσιν. [0ἱ. 
ΤοπποβίἩ, αἄν. Τιπιοίῃ. 8 49 
ϱ.1199, ὅ τὰ χρήματα ἅπαντα 
ἐξέλεξας ἐκ τῶν συµµάχων, 
ο. ΡΗΙΗ. τ 6 54, ἆθ ἴαἱ5. 16. 
δ 295 Ῥ. 49δ, Ὁτ εἴκοσιω 



ἐκλέγεσθαι------------ἐμαυτοῦ 

ἐξέλεξε δραχμὰς παρ) ἑκά- 
στου, Τηπο, υπ 44, ὃ χρή- 
µατα ἐξέλεξαν παρὰ τῶν 

Ῥοδίων] 
ἐκλέγεσθαι, οἱδὲ εἴίρεγε, 'ἴο 

Ῥϊαἷς οτξ, «Ἠοοδο, {0χ Ο9Ἠ6- 
5αο]{”: ντι Τ1, αν] 29 ἐκλεξά- 
µενον 

ἐκλείπειν, πιίργαγε, αἴυειιπι ἆε- 
86ΥΕΤΕ: νι20τ. ΙΠπίΤ8ΠΡΒ. 
ἀεῇσεγε, Το Μαϊ]: να 104 

ἐκπέμπειν, επιίεγε, “το 5επᾶ 
{οτίἩ ἔοπι: νπ 116 

ἔκπλεως, ὧν, ἰπίε(εν, «6οἵῃ- 
Ρ]εία᾽ οἱ ππΤΩΡΕΣ: 1Υ 6θ 

ἐκποδών, 'οα6 οἳ {πο παγ”: 
νι 199 κεῖσθαι ἐ., «ἴο ο 
Ῥ]αοεᾶ αδἰἀρ. κκ ὄ4 ἐ, 
αναιρεῖται 

ἐκπονεῖν, ἰαζθογαπᾶο ἀίφετετο 
οἴθοἈ εἰ εογροτο επετεεπάο, 
ο ποτῖ]ς οϐ”, «ἀἱσορ Ὦγ 
140οας”. ατ 8, Τ, 80 

ἐκτρέφειν, 'ἴο τεαχ {ο πιδίι- 
τΙ{Υ”: Χνι τ, τά. Ἅή5ΡΑΡΡ. ΥΠ 
182 τοῦ τόκου ἐπιμελεῖται ὡς 
ἐκτρέφηται, 1885 ἐπειδὰν 
ἐκτραφῇ 

ἐκφέρειν, 'ἴο οςτΥ οαῦ οἵ”- 
ΡΑΒΒ. 1 28 ἵνα μὴ ἐκφέρη- 
ται (Ρε. }ιγίιπι) ἔνδοθεν ὅ 
τι μὴ δεῖ. εὔετε Γγιοῖις, 
ἑ{ο Ὄσθας {τας αυτ 24, χυττ 
τθ 

ἑκών, οὔσα, ὀν, [ιῦοπα, δροπίο, 
ἐν] ]ησ”: τν 10θ6,ΧΤ9 ἑκοῦ- 
σαν χαρίζεσθα..  ἑκόντες 
εἶναι, "8ο ταν 5 ππ]] ϱοθβ) 
(αἱ γγαγβῖη α περα ἶνο οΙ81156): 
Χν 19 

ἐλαία, ας, ἡ, οἶἵυα ατΌογ, !ἴπο 
ονα-ίθε”: Χτς 81, 86 

ἔλαιον, ου, τό, οἴειπα, οἰίυιπι, 
ἑοἱνο-οΙ]”:. πχ 25 οὐδὲ ἔ. 
οὐδὲ σῦκα ἔχει 

ἐλάττων, ον, πιἴπον, «1εβς: 
ΙΙ 8 ἐλάττονος ἀργυρίου, 98 
ἐλάττονα διαλέγει, Χικ 21 

998 

(βόθρον) ἐλάττονα ποδιαίου. 
ἐλάχιστος, πιπίπιιδ: υπ ὅθ, 
5τ 

ἐλαύνειν, απετε, «ἰο ἀτίτο: 
ΡΑ88. ΧΥΙΠ 90 ἐλαυνόμενα 
(4ο Ιαπιεη{1β). γοπιί(ατε, 
ἐ{ο του): και 14 ἡμερινοὺς ΄ 
πλοῦς ἐλαύνοντας. οφιῖ- 
ἰαγα, ! {ο τιᾶθ): ντ 40 ἱππέας 
κατὰ τάξεις ἐλαύνοντας 

ἐλέγχειν, εγτογί Υ. πιεπᾶαεῖέ 
οοπυίπόέεγθ, γοάαγζιεγε, Τ- 
μίατο, «ἴο Ῥτουγθ 8 Ῥ6ΙΒΟΗ 
1η {πο πτοηρ): σαι 140. 
ΡΑ88. ἐλέγχεσθαι, 4ερτε]ιε- 
αἰ, ἄείεῃὶ, 'ἰο ο ἀείθοίεᾶ”: 
Χ 64 ὑπὸ ἱδρῶτος ἐλέγχον- 
ται, 86 6ΘΥΠΒΡΒ8, Γασο85βθ 

ἐλευθερία, ας, ἡ, ἠἱδεγίας, «1166- 
ἆοπι: 1 164 διαµάχεσθαι 
περὶ τῆς ἐλευθερίας 

ἐλευθέριος, ον: Τα 1 Ἰεὺς ὁ 
ἐλευθέριος 

ἐλευθερίως, ἰἱὐεγαϊίίεν, Ἱιοπεσίε, 
τιέ ιοπιίπιεῖι πιει ἄεσείς 
ΙΧ Τθ πλουσιώτερον καὶ ἐλευ- 
θεριώτερον βιοτεύοντας 

ἐλεύθερος, α, ον, ᾖἱ0εχ, περ” 
ν ϐ ὅσα ἀνδρὶ ἐ. προσήκει, 
61 ἐ. ἄνθρωπος 

ἐλλείπεσθαι ο. 8οο., ἄεθβεε, ε[ῖ- 
σ6γθ ΊιΟπι 0886, 'ἴο {411 {ο 
4ο), /ἴο ο παπηρς τι 
154 ἄπὺ. 

ἕλος, εος, τό, ἴοσιβ ραϊιάοκις, 
ἔ1ουν-]σίπρ ρτοαπᾷ” (ἴτοπα 
τοοῦ οαεῖ, 8θ66νπ 1π ἆλ-ς, 
ὕι-ειῖ-α, οἶο.): ατς 84 ἐν τῷ 
Φαληρικῷ ἕλει 

ἐλπίζω Ξ- νομίζω, ϱ1 ὑπ], 
εοχροοῦ”: 1 Τ2 

ἐλπίς, ίδος, ἡ, 4ρ68, “Ἠορθ”: 
χτ Τ2. 51. ἐλπίδες, 

έπορθβ’, 'Ῥτοβρεσίς’: υ Τ6 
ἐλπίδων ἀγαθῶν οἱ δοῦλοι 
δέονται 

ἐμαυτοῦ, ἢς, πιεί {ἑρδίμδ, !οἳ 
1ΙΥΕΘΙ{Ε’: κ 89 τοῦ ἐμαυτοῦ 



403 ἐμβαίνειν 

χρώτος, 82 τὸ σώμα τὸ ἐμαυ- 
τοῦ, χνιπ 66, Τθ ἐλελήθειν 
ἐμαυτόν 

ἐμβαίνειν, σοπβορπᾶοτο παυεπι, 
το οπιρατ]ς”: ντ 69 

ἐμβάλλειν, ἐπίσετε, ἐπιπιίέέογο, 
νο {πτου 1π, ραῦ 1π): ντι 
64 εἰ γεωργὸς ὁμοῦ ἐμβάλοι 
κριθὰς καὶ πυρού χνπ ϐ9, 
το ἐμβαλεῖν σπέρμα τῇ 
3, 6ὔ καρπὀν, χικ 10 τὸ 
Φυτόν, Ρἰαπίαπι ἀεπιϊέίεγε ἔτι 
Τεγγαπι, Χντι 88 ἐ. τοὺς σκα- 

λέας τῷ σίτῳ, 'ἴο ϱοΐ ἴπο 
Ρ8ΤοΙ6Γ5Α {ο ποτ] οἩπ ἴ]μθ 
οοιπ”, 110. ΡΑΒΒ, ΧΥΠΙ 
20 εἰς κόπρον ἐμβληθέν 

ἐμβιβάζειν, “{ο επιβαχ]ς); τηθ6, 
6εηραρε’, “Ρραΐ 1η ἴπο παγ 
οἱ: χιν 16 πειρῶμαι ἐμβι- 
βάζειν τοὺς οἰκέτας εἰς τὴν 
δικαιοσύνην 

ἐμός, ή, ὀν, πιθι: στ 80 ἐ. 
ἔργον, κχ 141 ὁ ἐ. πατήρ, τι 
80 ἐμοὶ καὶ τοῖς ἐμοῖς, πιἰ]ιί 
οἱ Γαπιϊζίαςα πιεαε, ' 1ο 11θ απᾶ 
1ηΙηΘ) 

ἔμπειρος, ον, Ῥογίΐις, «πα 
ΒΚΙ1 πω Ἠϊπα”, «αοηπαϊηίθᾶ 
νη(Ἡ”: ο. 6ϱεΠ. ἅνι 2ὔ οἱ μὴ 
πάνυ ἔμπειροι γεωργίας, 9τ, 
1ν 4 ἔμπειρον γενέσθαι 
τεχνών 

ἐμπίπτειν, {ποεβδεγτε, οἳ Ῥα8- 
ΒΙΟΠΑ, {141165 οἳ πηϊπά: και 
ϐ64 μένος ἑκάστῳ ἐμπέσῃ 

ἐμπλεῖν», υε]ά πανε: 898. ΥΙΙ 
60 οἱ ἐμπλέοντες 

ἐμποδίζειν, ἐπιρεᾶίγε, ! Το Ῥο ἵπ 
ἴ1ο Ἱναγ ο, σι 84 ἄλληλα 
ἐμποδίζει 

ἐμποιεῖν τί τινι, “ἴο ρτοᾶπσθ, 
οτθβαίθ α βἰαῖο οἱ παπά {π 
Ἀποίμοετ”: τα 4, χι 69, αν 
ἃ δι Το]]ουτεᾶ Ὦγ ΙπβπΠ]- 
νο: πχι 40 ἐμποιῆσαι 
τοῖς στρατιώται; ἄκολουθη- 
τέον εἶναι 

ἔνδεια 

ἔμπορος, ου, ὁ, πιογοαίον, {πειῖ- 
{οῦ, 8 πιοτοπαπί”: κκ 100, 
151 

ἔμπροσθεν, απἰε, «Ὀε[ογθ): νι 
96 τὸν ἔ. χρόνον 

ἐμφύειν, {πδεγεγε, ἑππαβοί ἵι- 
0εγε, το Ἱππρ]απῇ): ντ 195 
ἐνέφυσε (ὁ θεὸς) τῇ γυναικὶ 
τὴν τῶν νεογνῶν τέκνων τρο- 
φήν 

ἐν :---Ι. οἱἳ Ῥ]αςσςθ, ἐπ, επ: 
ντα 14, 16, τν 108, τς 16, 
ΧΥΠΙ 18, κτς 10, 49, κχ 1507, 
χχι 12, ἐπίεν, ΤηΟἨς᾽: 
ΧΙ 4ὔ εὐνοίας ἐν φίλοις, 1ν 299 
ἐν τοῖς καλλίστοις ἐπιμελή- 
μασι. ΦΕΛΕΒ, «1π ΟΠ6)5 
Ἠαπάφ”: ντι 86 ἐν σοὶ πάντα 
ἐστίν, “6Υ6ΙΥ ἰπίηπς 16 π 
ψοτχ ροπογ’. εἴπ τοβροσῦ 
{ο): Χυτι 22 ἐν τῷδε διαφέ- 
ῥρονται, 11. οἳ Όμο {π- 
βίταπιαηπί οὗ ΤΊΙΘΔΊἨΡ: 
06, «ὮΥγ πιθαης ο”, 1 87 
ἐν τοῖς αὑτοῦ (αὐλοῖς) µανθά- 
νειν, “ο Ίεατη οἩη 1 οὗ 
Ππίο). 1Π. οἳ πια, 
ἑαατιηρ’: ντι 94 ἐν τῇ σχο- 
λῇ, 96 ἐν τῷ πλῷ, αν 19 
ἐν τῷ χειμώνι, 86, πι 46 ἐν 
πολέμῳ. ἐν ᾧ, ἄνπι, 
ἐπιπ]]εί): ανπ 609, πτ 119 ἐν 
τῷ αὐτῷ χρόνῳ, κχι 17 

ἐναντίον, σογαπι, «1π ἴθ ϱθ- 
βεηοθ οἱ” 115. ο. 6εη. ἐ. 
τών φίλων 

ἐναντιοῦσθαι, αἄυεγεαγί,  ἴοορ- 
Ῥοβθ”: 11 126 εἴ σοι ὁ θεὸς 
μὴ ἐναντιοῖτο. ΟΠ ρᾶ- 
γΕΥ6, «ἰο τείαβθ {ο ΟΡεΥ᾽: 
Χχι 26 

ἔνδεια, ας, ἡ, Ῥεπαγία, εβεδίας, 
επθεᾶ), “ρονοτίγ): κατ 116 
ἀντὶ τῆς περιουσίας ἔνδειαν 
παρέχηται. {πορία, “παπι”, 
ε]αοῖς:. ντι 11 ἁἀλυποτέρα 
αὕτη ἡ ἔ. τὸ δεύµενόν τινος 
μὴ ἔχειν χρῆσθαι 



ἐνδεώς--------- 

. ἐνδεῶς, ραγοα ἑία τὲ ποππιῖῖα 
ο Ῥροβεπί ἀεβίάεγαγί, Ῥαισίθ 

βυπιρεϊῦιι», ' ἀε[οσίϊνθ]γ’, '1π- 
ϱα/Ποιοη{]γ: τ 44 

ἔνδοθεν, ε ἴοσο πίεγίογε, ἆοπιο 
ογαδ, εῄχοπα να: αχ 28 

'.ἔνδον Ἱ.ᾳ. οἴκοι, ἀοπι, «ἴπ 
{πθ Ἠοαςφο), «Ιπᾷοοις᾽: νι 
189, 25, 1656, 166, 186, 158, 
χι 89. οἳ α ῬεεΠμίνο: νιτ 
180 

ἔνδοξος, ον, οἶαγιδ, «Ἰα]ᾶ ἵπ 
ἨἩοποιγ”: νι 48 ἐνδοξοτά- 
τη πρὸς τῶν πόλεων Υ.]. Ώτο 
εὐδοξοτάτη 

ἐνεῖναι, {πεβεε, τέχνη ἔνεστιν 
ἐν τῷ ῥίπτειν χντ 41. τὰ 
ἐνόντα, /ἴπθ οοηθεπίς οἳ 
Ἡοτβε”, «ρτοροτίγ’, ν.]. Ῥτο 
τὰ ὄντα: τ 21. Οἱ, Ῥιαΐ. 
Ὥερ. ντ 9. 4, Ῥ. 488 6 χρώ- 
µενος τοῖς ἐνοῦσι, 1.6. ορί- 
δις 

ἕνεκα, ϱ7αἰΐα, οατιδα, 'ἴοι ἴλμο 
βα]θ οξ”: 1 49 ὧν ἕἔ., υπ ϐ8, 
ΧΝΙΙ 84 τίνος ἕ., ΧΙΙ 42 τού- 
του ἕ., ΧΙΥ 49 ἐπαίνου καὶ 
τιμῆς ἕ. 

ἐνεργός, όν, σιέις, {γε Πε- 
γΕΊΒ, Ῥτοᾶιςζνο) )(ἀργός: 
αν ϐ9 ἐ. γῆ, τῇ, 116, 126 

ἔνθα, αὐῖ: τν 107. {ο ἔν- 
θεν, τε: Χνττ Τ. ἔνθα 
μέν ----ἔνθα δέ, ἠἸῖς ----αίς, 
αριιᾶ αἰϊοξ---αριιᾶ αἴίοἃ: 111 
29 

ἐνθάδε, Ἰιΐς, «Ἠθτο”: νπ 9 
ἔνθεν {οι ἔνθα: ντθ 
ἐνθυμεῖσθαι, δέοιίπι γεριίατο, 

ἐίο πητπςθ’, οοηβῖάςυ πε]: 
χντ 112 

ἐνθύμημα, ατος, τό, δοἰϊογίεγ 
επεοφίαἑαπι, “8, ἀετίοθ”: κχ 
152 

ἐνιαυτός, οὗ, ὁ, αππιις,' ἴνθβραοο 
οἱ α γθαγ), ΄α ὑνγο]νοπηοπ/{]”: 
ντ 192, 1Υ 48 κατ) ἐνιαυ- 
τόν, φιοίαππίθ, 'ΥΕΒΤΙΥ᾽ 

ἐξαλίνδειν 413 

ἔνιοι, αι, α, ποππιί, οἴο., 
εβοπηθ’: 1ν 16 ἔ, τέχναι, ΝΙ 
δ5 ἐνίους. ο. 66Η. ΣΙΤΙ 
69 ἔνιαι τῶν φύσεων, ΧΙν 24 
τούτων ἔνια, 1ΙΥ 335 ἐγίαις 
τῶν πόλεων 

ἐνίοτε-- ἔστιν ὅτε, ἱπίεγάιπι, 
ἑβοπιεβπηθβ”: ν 89, ντα 144 

ἐννοεῖν, οοφίίαγε, γεριίαγο, 'ἴο 

οοηβἰᾷογ’, «τοβοοί’: και 1 
ἐννοῶ ὧς εὖ...παρέσχησαι, 
πντι ϐϱ7 ἐννοῶ εἰ λέληθα 
ἐπιστάμενος, “1 απι ἐΙηίης 
ψπεί]αυ, είς.” 
μα. ὑιλιαδίέαγο, έ{ο ἆπα]] 

:1ν 100 ἐν ὁπόσαις χώραις 
λώνη, 84 οἱ ἐνοικοῦντες, 
ἐποοῖαε }{ οἱ φρουροί 

ἐνταῦθα δή χν 19, ἑ. ἤδη χνΙτ 
94 

ἐντελής, ές, ἐπίεῃογ, ' οοπαρ]είο”, 
ε{α]]: κκ 119 τὰς δαπάνας--- 
ἐντελεῖς 

ἐντεταμένος (ἐντείνω), ἑπέεπέιβ, 
έοπ {πο βἰτείομ), 6αΡϱοΓ”: 
ΧΧΙ ὄθ προθύµους καὶ ἐντε- 
ταµένους εἰς τὸ ἔργον 

ἐντεῦθεν, {θί ἔωπι, «ἐετθαροΠ ̓: 
κ 1ε απ 

ἐντίθεσθαι, {πιροποτε πανί, “ἴο 
ραῦ οἩ Ῥοατά”: κςκ 157 σῖτον 
εἰς τὸ πλοῖον ἐνθέμενοι 

ἔντιμος, ον, Ἰιοποτί[σιδ, “Ἠοι- 
οπταῦ]θ’: αν τὸ ἐ. ἔδραις 
γεραίρειν 

ἐντρίβειν, {π]γίσαγε Γισιπι, 5ε 
Τιιςο εοἰύιεγα, «ἴο ταὈ 1π 
οοβπηε{]ο8᾽: 32ΡΑ88, {ο Όο 
Ῥαϊηίεά): κ 12 ἐντετριμ- 
µένην ψιμυθίῳ 

ἐξάγεσθαι, ἀογίυαγί, «ἴο ο 
ἀτα ντ οΗ”: κκ ϐ1 ὡς τὸ ὕδωρ 
ἐξάγεται τάφροις 

ἐξαίσιος7, ιον (αἶσα), ηἰπιία, 
ὠπέεπιρεβίΐυιδ, αὈπογπια], 
ἑοχἰταοτάἴπατγ”: ν 89 ἐξαί- 
σιοι ὁ ροι 

ἐξαλίνδεινΣ, ΄ἴο ρίτο (4 110Υ56) 



423 

Ά το]: πι 107 ἐξαλίσας 
(ε υοἴιίαῦγο) τὸν ἵππον οἴκαδε 
ἀπάγει 

ἐξαμαρτάνειν, {πιργιάεπίεγ ᾱ- 
476, "ο Ίβο πηΙβίαΚΘΡΒ”: 
τπτ 104: 

ἐξανίστασθαι, 517/6Υ6, ΄ἴο ϱοῦ 
πρ κ ὤὔθδ ἐξανιστάμενοι 
ἐξ εὐνῆς 

ἐξαπατᾶν, ἀεοίρογε, 'ἴο ἀοσαῖνθ 
οοτηρ]θίΘΙγ’, {ο ἰακο 1η”: κ 
99, 58, δ0, ὅ9, ϐ9 τὰς ἐξα- 
πατώσας. ΡΑ85. {οί : 
1 148 τοῖς ἐξαπατηθεῖσι 

ἐζαρέσκεσθαι, Ρἰασαγο, 'ἴο αὐ- 
Ῥεαβθ’: ν 14 ἐ. θεούς, 99 

ἐξεῖναι, ἔξεστεν, ᾖἱσεί, “1δ 18 
1Ώ ΟἨΘ)8 Ῥοπεγ”: τν 24, νιτι 
152 ἔ. πεῖραν λαμβάνειν, 
αχ 100. ὁπόταν ἐξῃ σοι, 
«νΙΠΘΏΘΥΘ6Υ γοι Ίανο {ο 
ΊηθΩΏΒ”, τσ οὐ, 3228. 
11 49) ὥσπερ ἐξόν σοι, φιιαδὶ 
δέ Μίεεαί 

ἐξείργειν», ϱγο]ιύετε, “το Ῥαχ, 
Ῥτογεηπ{:; τν 104 

ἐξελέγχειν, ἐεγγογίς σοπυΐπεςγο, 
ἐίο Ῥτουθ α Ῥθῦβοῦ 1π ἴμθ 
ὉΊἹοΙΡ᾽: Ἡ 0 ἐξήλεγξάς 
με 

ἐξεργάζεσθαι, ο[σοτε: αν 16 
ὅπως δεῖ ἐ. ἕκαστα, χχκ 149 
ἐ. χώρους, επεοίετε Γιος 
τία τί πι] ἀεείάετείιγ. 
ἐξειργασμένος,εσοιζίι», Γα]11γ 
πγοχ]κοᾶ”, ΄ ποα]] ο”: κκ 
120 χῶρον ἐξειργασμένον, 
198 

ἐξετάζειν, ετγρίογατε, “ἴο εκα- 
χη]ηθ), «Ιπβροθοῦ; τ 4, ΥΙΙΙ 
94, τς 88, 90. Φιαίσαγα, 
Ῥαΐσ[ασθτο, «ἵο Ῥτογο ὮΥ 
ἱθρί; ας Τ4, νι θΤ δεόµενον 
θεραπείας ἐξετάσει ἡ ὄψια 

ἐξέτασις, εως», ἡ, ΥΕΕ6ΠΡΙ8, “8 
τονΙθυ’: 1ν 48 ἐξέτασιν 
ποιεῖται τῶν μισθοφόρων 

ἐξεταστικός, ή, όν, {άοπειδ αἆ 

9 , 
ἐξαμαρτάνειν' ἑορτή 

οπρἰογαπάιπι,' οοπιρεἰεπί {ο 
ἀπβρεοί”: κα 109 

ἐξηγεῖσθαι, 4οσοσγε,' {0 εχρ]αΙΠ᾽: 
1 101 ἐξηγήσομαί σοι 

ἕξις, εως, ἡ, Ἰιαδίέις: να 14 
ἕξις τοῦ σώματος, '8 βἰαΐίθ 
οἳ Ροᾶγ” 

ἐξίτηλος”, ον, Γαρίεπ». '{9άϊπρ”, 
ε]οβίπᾳ οο]οττ”; κ 24 πορφυ- 
ρίδας ἐξιτήλους. {[Ῥεθ 6Γ. 
ηοίθοη ταδ 101.79] 

ἐξοικοδομεῖν ”, «{ο Επίς]ι Ῥα]]ᾶ- 
1ηρ”: κκ 107 

ἐξομοιοῦσθαι, ο πιλιιά ἵποπι 
φ6/6Ίτο, «ἴο Ῥεοσπιθ 1(θ”: 
να 119 

ἐξοργίζειν, {γγίίατε, 'ἴο επ- 
χαρθ’: χυπ 114 ἐξώργισάς 
µε πρὸς τὴν ὕλην 

ἐξορύττειν ”, ο[οἄεγα, «ἴο ἄῑς 
πρ: ΡΑ88. χιχ 24 ἐξορύτ- 
τοιτο ἂν σκαπτόµενα 

ἐξουσία, ἡ, {Ιασιϊία», εορία, 
έΡοΦΕΣ {ο ο’, '168γο, Ῥει- 
τηϊββΙοπ: ο. ΙΠΒΗ, Τὸ οὐδ) 
ἀναγρύζειν µοι ἐξουσίαν 
ἐποίησας, Υ 55 ἐξουσίαν 

παρέχων ὀψὲ ἀπιέναι, ΥΙΙ 
145 

ἐξυφαίνειν”, /ογίοπωοτο, Όο 
ΗΠΙΦἩὮ πθανίησς υπ 180 
(ο Γαυΐε αριι) 

ἔξω, Γοτίς, ποπ, ἀοπιά: ντ 115. 
τὰ ἔξω ἔργα, /οπζᾶοους ος- 
οπραοηβ): ντ 126, 1290, 
141, 187 τῶν ἔ. ἐπιμελεῖσθαι. 
οἱ ἔξω, αἰἰοπί, «βγαπροτβ’ )ί 
οἱ ἀεὶ συνόντες: χ 49. 88 
Ῥτθρ. ο. Ρεη. Τι 460 ἔξω 
τών ἐρυμάτων, /:οπ{βιάθ {ια 
να]]ς) 

ἔξωθεν, οωἰγίπδεσικ, «ἔποπα οπῖ- 
βἱᾷ6 (ἴπο Ἠοαβς)”: ντ 219 

ἐοικέναι (εἴκειν), υἰάετί, "ἴο 
βοοπη”: Υ ὃ ἔοικε, Χν Τ1, αχ 
1609, ΥΠ Τ2 ὡς ἐοίκασι 

ἑορτή, ἢς, ἡ, ἀἱεν εδ, (8 
Ἠο]άαγ᾽: 1κ 96 κόσμον τὸν 

μι 



εἰς ἑορτάς, Ὑ 47 ἡ γεωργία 
ἑορτὰς πληρεστέρας ἀποδει- 
κνύει (απαπ.. α]]α αλα 18). 
[11 18 οαἱοπ]αίθᾶ {]ιαί α 6ραοθ 
οἳ πιο οααἱνα]οπί {ο ἴπο 
νλο]θ πιοπ/{Ἡς ν/α5 ᾳἴγει πρ 
ϱὖ Αἰποπβ {ο Ἠο]Ιάαγβ. 
Πο Βεπο]α οη Ατὶςί, Ὑθςρ. 
ν. 661, πνΊετο ἴλο αππα] 
ραγ οἳ 600. ἀῑκαςίς 19 ϱαιᾶ 
{ο απποππῦ {ο 150 {α]οηίς, 
ΒΑΥΡ: εἶς ιτ’ μῆνας λογίζεται 
τὸν ἐνιαυτόν, ὧν τῶν β΄ εἰς 

ο ἑορτὰς προχωρούντων' ἑκά- 
στῳ γὰρ τριώβολον τοῦ μηνὸς 
ιε΄ τοῦ μηνὸς τάλαντα ἐποίει] 

ἐπαγάλλεσθαι”, οἰογίαγί, Ἰο- 
πογί ἄμσεγα ἱδὶ, “ἴο Ῥτῖᾶς 
οποβε]ξ ον”: τν 12ὔ ἐπη- 
γάλλετο ἐπὶ τῷ χώρας ἐνερ- 
γοὺς ποιεῖν 

ἐπάγεσθαι, αρρίίοαγε, 1, "5ο 
αΡΡΙΥ᾽: αντ 119 εὖ τὰς εἷ- 
κόνας ἐ. 

ἐπαγωγός, όν, 'αἰἰτας[]νο᾽: Χτιτ 
41 ἐ. πρὸς τὸ πείθεσθαι διδά- 
σκειν 

ἐπαινεῖν, ἰατάαγαε, 'ἴο Ῥταϊςθ”: 
πι 64, κππ 9ἱΙ, κπι ϐ8. 
})( µἐμφεσθαι, κι 141, 148. 
}{ψέγει», Χτι 90. 2Τα6- 
πιῖο α[σογα, {ο τοπατᾶᾷ” )ί 
ἑημιοῦν: 1χ 8δ. Ιατιζαπάᾶο 
ἠποἰίατο, Ἱχ 92, πχι 18. 
ΡΑ58. χΧιν 98 τοῦ ἐπαινεῖ- 

... σθαι ἐπιθυμοῦντας ὑπ ἐμοῦ 
ἔπαινος, ου, ὁ, ἴαιβ, 'ργβϊβθ”: 

χι ὃ, Χιν 48 ἐπαίνου καὶ 
τιμῆς ἕνεκα, ΧΙΙΙ 6] πεινώσι 
τοῦ ἐ., 60 τῷ ἐ. παροξύνον- 
ται 

ἐπαίρεσθαι, ἐποϊίατί, "1ο Ὀε {π- 
Ἱ.. ἀποθα”: πι 1πβ, απᾶ ἀαῦ. 
ο οἳ Όλο οβ1β6: πτν δΤ 
. ἐπακούειν, αιιδει]ίαγο, “ἴο ᾳῖνο 

θατ {ο): Ἱςκ 2 η γυνὴ ἐδόκει 
σοὶ ἐπακούειν τι ὧν σὺ ἐσπού- 
δαζες διδάσκων 

ἐπαγάλλεσθαι 40 ἔπειτα 

ἐπαλωστής], οὔ, ὁ, ἐγγαίογ, 
έρΏθ Νο {πτθβ]ος ΥΣ 
οχοπ’: Χντπ 84 

ἐπαμᾶσθαι, αοειπιιίαγε, "ἴο 
Ἠεαρ πρ χικ ϐθ9 ἑπαμή- 
σαιο ἂν τὴν γῆν; 

Ἔγοια τοοῦ απ ΒΑΊΠΘ 85 67η ἵτπ 
αἱ. επι-εγ6, ε-ἴπι-εγθ, έ3-Επι- 
Ἴα, ΌΟΥ4-6πι-ἴι, 8-141-6Υ6 
ο δ115-ὐη-εγ6), υἴπιά-επο-ἰα; 
ίππο ῬΕΙΒΕΥ πιοβηῖηρ 18 ΄ἴο 
ἰακο 5 ἵπ 04. τα 247 
γάλα ἓἕν ταλάροις ἆμησάμενος, 
ν 492 εὐνὴν ἐπαμήσατο, 1. 
ΧΧΙΥ 1606 τήν ῥα (κόπρον) Κκυ- 
λιωδόµενος καταµήσατο, Ἠθ- 
οἱοά ἼἨθορ. 699 (ρεακίης οἳ 
ἀποπθς {πΠ 3, Ἠν6) ἀλλότριον κἄ- 
µατον σφετέρην ἐς γαστέρ ἁμῶν- 
ται.] 

ἐπανέρχεσθαι, Γερείετε Ὀγευῖ- 
ἐ6Υ, «το τοοαρι α]αζθ”: ντ 11 

ἐπαρκεῖν, {πναγα, "ἴο αβεὶςῦ”: 
1 ὤδ ἐπαρκέσειαν ἄν, 
ν 66 ἐπαρκεῖν ἀλλήλοις, 
ππιιίιιο 86 ἴιυαγο 

ἐπαύξεσθαι», αἀαιρεγί, «ἴο 
στον), “Ιποχθ8ββθ’: να 2857 

ἐπεί:- ὕδπιροτα], σι, Ῥοβί- 
4μιαπι, ππεπ”: ο. 1Πᾷ. να 62 
ἐ. ἤδη χειρούθης ἦν, νι 87 
ἑἐ. ἤκουον, ΧΙ 96. οαπβα], 
εἶἰφιίάεπι, "Βἰποθ”: κι ὃ, 8, 
χις ὃτ, 98. ἐπεὶ γε: 
νι 41 [ο Ἠϊον νι ὃ, 
Βοβόὂτιαηπη αἆ Ῥ]πίατομ. Αα. 
κ 8 Ρ. 128]. ἐπείπερ, 
εᾳοοῖηρ ἐπαῦ’: τ Τδ 

ἐπειδάν, ροδίφιαπι: Νι 80τΤ. 
ααβ]. τ 159, να 116, 182, 
χι 96, 106, αν 1, αντ 14, 
χνια 6, χκνττ ὅδ, κι 41. 
ναἩ ϱτ. βαΡ]. ντ 178 ἐ, ήκῃ, 
ντα 120 ἐ. κέηται, χν Ἱ ἐ. 
ἥδηται. να Ῥου8, ϱαὈ]. 
Χτχ 40 ἐ, ὀρωρυγμένοι ὧσω οἱ 
βόθροι 

ἔπειτα (ἐπί, εἶτα)τ--Ἱ. οἳ 
Ί16ΙΘ Β64π61ηςθ6Θ, ἀείπᾶα, 
«πετεαροπ”, ἐμοπ): αχ 165. 



448 ἐπερέσθαι 

πρώτον µέν--ἔπειτα δέ: ν 
«9. πρῶτον µέν--ἔπειτα: 
Ἱ 9δ, ν 28, ντι 106, 2. 
ΜΙίἩ ἃ Ἀπίίθ τνετο αἲίου 
8 Ῥαχβοῖριε: σπνι ϐ9. 
ΒΟΠΙΘΙΙΙΙΘΑ {ο τηατ]ς απ 8Ἡ- 
Φή]λοβίβ Ῥεύνθαη {16 ρατίῖο, 
Ώπά γετΏ, "απᾶ {πεπ”, «{οχ 
8)] ἐ]αῦ), “απᾶ οί”: . 189 
ποιεῖν Ῥουλόμενοι,- ἑάνίτα 
κωλύονται 

ἐπερέσθαι, 40ΟΥ. 2 οἳ ἐπείρεσθαι, 
έτο αβ]ς Ῥοβίᾷεβ’; υπ 24 ὁ μ᾿ 
ἐπήρου 

ἐπέρχεσθαι, ειρετυεπίγε, Το 
6ΟΊ16 ΙΠπ{ίο αποί]λετ΄5 Ῥρ]αςθ: 
ΥΠΙ 46 εἰς τὸ κενούµενον ἀεὶ 
ἐπέρχονται 

ἐπερωτάν, {πίεγγοφατε, {ο αξ]ς”: 
πι 99. ο. ἀπρ]. α.Ο. κια 

109. οοπδιίογα ἀ08, νου 
τοὺς θεοὺς ἐπερωτῶντας 
θυσίαις καὶ οἰωνοῖς (Ρ6ςΓ οχία 
εὖ απβρίοἷα) 

ἔπεσθαι, ἄιισεπι θεφιὲ: ντι 208, 
ντα 48, κσι 49. Ἠ]πο οἱ 
ἑπόμενοι βαηπῦ πεζέεδ: κι 
40. πιεπίαο αθδεφι, '1ο 

{ο ουν): αι Τ9 (πηθτθ 8019 
ππάρτρίαπᾶ αθθοπε (τί) 

ἐπηλύτης”, ου, ὁ, αάνεπα, «8 
βἰχαηρογ”: χι 20. Ἀ6ο οπῦ, 

ΑΡΡ. 
ἐπί:--Α. ο. 8ςοοπβ, 1. οἳ 

Ἔ]ασε, αἲ, {ο 1 47 ἄξω 
σὲ ἐπὶ τούτους, νι 69, 86, 
αν το, κχ 1206 ἐπὶ τὸ βέλτιον 
ἰέναι, ΠΠ τ9 ἐπὶ τὸ β. ἐπι- 
διδόασιν, 110 ἀντίρροπον ἐπὶ 
τὸ ἀγαθόν. ἵπ Ἠορίῖ]θ 86ηβο, 
ἑασαἰηβί”: Υ θ7 ἐ, τοὺς πολε- 
µίους ἰέναι, π1. 6ο. 1407: 
ΧΙχ 122. τ. αἄ, ΡΤΟΡ- 
τε, {ον «ΐοΥ ἴ]θ ραχροςβο 
ο), ἑπ α νῖονυ {ο”: τα 61 
ἐπὶ θέαν, στα Τ0, κνι 99, 

υπ 102 ἐπὶ πρ (αἄ ἴσπεπι 
Ῥεἰοπάιπι) ἐλθόντος σου, 1060, 

ἐπιδεικνύειν 

1ν 119 τοῖς ἐπὶ τὰ δώρα 
κεκληµένοις, ντ 176, κκ 155 
πλέουσιν ἐπὶ σῖτον. Ῥ. 
ο. 66Η. 81ΡΕ2, “προη”: κικ 

93 τὸ ὄστρακον ἐ. τοῦ πη- 
λοῦ ἄνω καταθεῖναι. ο. 
ο. ἀαῦ. ἴο ἀαποίο ᾖἴλα 
Ῥαχροβο, ου]θςσί, Τιο- 
{1το: χιν 18, κκ Τ0, 97, 
101. ἴπο οσσββΊΟΠ ΟΥ 
68356: 1 2ὔ ἐμὲ οἰκτείρεις 
ἐ. τῇ πενίᾳ, χιν 19 ζημιοῦσθαι 
ἐπὶ τοῖς κλέμμασι, Ἱν 155 
θαυμάζω ταῦτα ἐπὶ τῷ κάλ- 
λει, ΧΙ ὅ ἐφ᾽ οἷς εὐδοκιμεῖς, 
τι 62 ἐπί τωι ἀγάλλεσθαι, 
1ν 126 ἐ. τῷ ποιεῖν ἐπαγάλ- 
λεσθαι, χι 2ὔ µεγαλυνοµέ- 
νου ἐ. τῷ ῥἐναντιοῦσθαι. 
ἑοτοτ’, «1π οοπιπηαπᾶ οἱ” 
1ν 140 ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ 
κέρατι τεταγµένος, κκ 109. 
ὅπ, 1π [Πο σ85θ ο’: νΙ 
604 καλεῖν ὄνομα ἐπί τει, 
ἐἴο αΡΡΙΨ α ἨΠβΠΙθΘ {ο 8ΠΥ 
ῬΕΥΒΟΠ᾽, ΧΙΙ 48. 6ο Ἡ. ἵπ 
Αάᾶ. γασίεν, «Ὀοριᾶρς’, 
ἑἴπ αἀά]ίοη {ο ας ἴ8, 
αν θ,χ1ΙΙ 48. 

[ἐπιβιοῦν], «ο Ἰνο οτοτ’, 
«βατνινθ’: 4οτ. 2 ἐπεβίω, 
οοπΙ. Οορεί, Ἠιτοσβίρι, 
ΜεΠΒ]θτϊ τν 199 ταὈὶ να]ρο 
ἐβίωσεν] 

ἐπιγιγνώσκειν, απἰπιαᾶυεγίογο, 
{ο ὀμβοινο, ποίῖσορ’: Ἱκ τὸ. 
ο, 8060. εὔ ῬρατζοΙρ. ντ 1 

ἐπίγονοςῦ, ον: Υπ 184 οἱ ἐπί- 
Ύονοι, διὐοεΒ, ΄. Ὀτεεᾶ (ος 
Ῥεοϱς)Ἰ 

ἐπιδεδράμηται (ἐπιτρέχειν), 
ογαϊίοπε ΡεγοιιΤΕΊΠΙ εδ: Σκν 
18 

ἐπιδεικνύειν ΟΥ ἐπιδεικνύναι:-- 
1. οβἰεπάσγε, ἐπαίσαγαε, «ο 

β1θυ’, ροϊπέ οαῦ”: κια 104, 
ο. 80ο, ταί οὗ ἆαΐ,. Ῥογς. τπτ 10. 
9δ, 109, 118, τν τ, Ἱκ 10 τῆς 



 ἐπίδηλος---------- 

οἰκίας τὴν δύναμιν ἐπιδεῖξαι 
αὐτῃ, 20 διαιτητήρια ἐπε- 
δείκνυον αὐτῇ κεκαλλωπισ- 
μένα, κ10,95δ. ε6ά. ὅτι: τς 
232 τὴν οἰκίαν σύµπασαν ἐπέ- 
δειξα αὐτῇ ὅτι ἀναπέπταται. 
9. οπ]θογα, "το οχμΙδΙ{ς”: κ 
00. καθαρὰν καὶ πρεπόντως 
ἔχουσαν ἑαυτὴν ἐπιδεικνύναι, 
ὃ ἀνδρικὴν ἐπιδεικγύεις 
τὴν διάνοιαν τῆς γυναικός, 
πη]θθς νγθ αΤθ {ο ππάοτείατπᾶ 
οὖσαν, 1π πΥπὶε] ο.5ο 16 ση]]] 
{411 πΏἆεΥ 8, χνι 15 τὴν ἑαυ- 
τῆς δύναμιν ἐ., 23. 8, 
οπῬοπιεγο, ἆοσεγε, «1ο ῃτογθο’, 
ΕΒΗΕΘΥ’:; ο. ας, εὖ Ῥατίϊςο, 111 
80 ἔχω ἐπιδεῖξαι τοὺς μὲν οὗ- 
τω χρωµένους, ΙΧ Τὃ τοὺς δι- 
καίους ἐπιδεικνύοντες πλου- 
σιώτερον βιοτεύοντας, 111 12 
τί δ᾽ ἣν τὸ τούτου ἀκόλουθόν 
σοι ἐπιδεικνύω τοὺς πολλὰ 
κεκτηµένους--- ἀνιωμένους, 28, 
59. 564. ὅτι: κ 97 ἐπι- 
δεικνύών ὅτι-- χρῆσθαι οὐδενὶ 
αὐτών ἔξεστιν. 864. ὧς: 
ΧΙΠ 4ὔ ἐπιδεικνύοντα ὡς 
συμφέρει αὐτοῖς πείθεσθαι, 

Χγι 2 τοῦτο ἐπιδεῖξαι---ώς 
οὐ χαλεπόν ἐστιν 

ὃ ον, {πδίρπίς, ΄16- 
πηαχκαγφ]θ’, !'ἀϊδαπραϊςμεα”: 
πχι 03 εἰ μηδὲν ἐ. ποιῆσουσιν 

ἐπιδιδάσκειν, αάοσεγε, !ἴο 
{εαςἩ Ῥεριάςς): κ 6Τ 

ἐπιδιδόναι, Ίγο/σεγε, Ίποτε- 
πιεπία 6αΡ6Υε, "ο αἆγαηορ”, 
6πι8Κο Ῥτορτοςς): τα τ9 ἐπὶ 
τὸ βέλτιον ἐπιδιδόασιν 

ἐπίδοσις, εως, ἡ, ὑπογεπιοπέιπι, 
Ττο/εείιδ: κκ 1394 ἐπίδοσιν 
οὐκ ἔχειν, 'ποῦ {ο αἀπηῖς οἳ 
Ιπηρτογοαιηθη{), 125, 128 

ἐπιεικώς, οἱο δαξῖς, οοπιπιοᾷο, 
Ε{ΙΤΙΥ᾽, «{οἱεταῦ]γ᾽ς 1 4 ἐ. 
ἐγκρατῆ τών τοιούτων, χι 156 
'πάνυ ἐπιεικῶς, [Ώεπιορί]. 

ἐπικουφίζειν 403 

ο. Ώϊοπσβ. 6 9 ἐπιεικῶς 
ἔντιμον κατέλιπον τὸν σῖτον, 
Ῥ]αί. Ἐμασᾶ. Ρ. 80 6 ἐπιει- 
κῶς συχνὸν χρόνον, ΟτΙῖο 
Ῥ. 48 ν ἐπιεικῶς πάλαι] 

ἐπιέναι, {πυαᾶετε, «ἴο αἰίαο]᾽: 
ΤΥ 44 ἣν πολέμιοι ἐπίωσιν, 
ΥΠΠΙ 94 τοὺς ἐπίοντας 

ἐπιθυμεῖν (θυμός), σιρετο, ’ἴο 
κεί οπο’ Ἠθατί προηῦ 
πρ), {ο νΙῃ {οτ’: ος, 
6εη. ταῖ: αχ 198 ἐπιθυμῆ- 
σαι τοιούτου χωρίου, χιν 98 
τοῦ ἐπαινεῖσθαι ἐπιθυμοῦντας. 
ο. Πὲ, νι 92ὅ ἃ ἂν ἐπιθυ- 
μῶμεν πράττειν 

ἐπιθυμία, ας ἡ, αρρείίο, 
οιφίᾶϊίας, “αρρεἰίθ’, ΄ἆ4ε- 
βχθ): ΧΠΙ 48 τῇ γαστρὶ 
αὐτῶν ἐπὶ ταῖς ἐπιθυμίαις 

προσχαριζόµενος, 1 169 τελεῖν 
εἰι τὰς αὐτῶν ἐ. 

ἐπικαίριος, ον, διππηῖ πιοππεπεῖ, 
ἑνιία]”: ν 22 αἱ ἐπικαιριώ- 
ταται πράξεις, 'ἴ1θ πιοςδύ 
οτ]θῖσοα] ορεταξΙοηβ’, αν ϐδ 
τὰ ἐπικαιριώτατα τῆςτέχ- 
νης, 'ἴπο πιοβύ Ἱπιροτίαπό 
ρατΙσπ]αχς οἱ ἐλαῖτ ατθ) 

ἐπίκαιρος, ο», ορρογίέιπια8, “εᾱ- 
ναηίασθοιβ’: κκ 44 προκα- 
ταλαμβάνειν τὰ ἐπίκαιρα 

ἐπικεῖσθαι, διρογίασεγε, ἵπι- 
Φοβίέιπι 9356, !ἴο Ὀο Ιαϊά οἳ 

Χιχκ 88 πήλον ταῖς κεφαλαῖς 
ἐπικείμενον 

ἐπίκλημα”, ατος, τό (ἐπί, κα- 
λεῖν), οτίπιεπ, “οΏαχρθ’;. ΧΙ 
19 

ἐπικουρεῖν, »ιὔϊουαγε, πιεᾷσγί, 
6ίο βποσοἈτ’, «οοπηθ {ο {πο 
τε]αί οί”: χντι 98 ἐπικου- 
ρῇσαι τῷ κατιλυθέντι σίτῳ 

ἐπικουρία, ἡ, αἰπιπέσιζπε, Γῖ- 
οι, τοπιοάίιπι, Βαοσοατ”, 
ἐτε]θξ”: κνι 94 

ἐπικουφίζειν γῆν, αἰἴουατε 80- 
ἴπι, “ο ΠΠ αρ {πο βοἱ1”: 



40Χ ἐπικρατεῖν 

Χνι 99. ορίῦιι δις ιιὈ- 
ε ευαγε, «ἴο τε]ἰθυθο’: χι 09 

τοὺς φίλους ἐπικουφίζειν 
ἐπικρατεῖν, οἱὺί οιιὐΐοεγε, ΄ἴο 

Ῥδσοπαθ πηββίος ο”: τ 1656 
ὧν ἂν ἐπικρατήσωσιν (5ο. 
νο]αρία{6β) 

ἐπικωλύεινὸ, ἐπιρεᾶίγε, “ἴο Ὃο 
1η πο να ο): στι 28 
ἐὰν ἐπικωλύσωσιν ἀλλή- 
λους 

ἐπιμανθάνειν ὃ, αἀάίδεσγε, ο 
Ίεβτη Ῥοβιᾶος”: κ 67 

ἐπιμέλεια, ας, ἡτ--1. /5Πρεί- 
ἀπίθπάσησθ’, «βαχγει]]αποθ’: 
ν 19 τοὺς τῇ ἐπιμελείᾳ 
γεωργοῦντας 1.6. Όεν αἴῖοδ, 
πττὸ,κ Τ1, χτ 8, θ7 ταύτην 
τὴν ἐπιμέλειαν διδαχθῆναι 
1.6. υἰζίοἳ θεἰεπίίαπι, κιν 9, 
πν 16, ν ὃ, δΙ. 2. 'ο8τθ 
Ῥοβίοπεᾶ οἳ α {Π]πρ”, /αἲ- 
{ποπ ραϊά {ο 163, /απ- 
6οποθ’: χι Τὸ, 86 κερδαλέον 
ἐστὶν ἡ ἐπιμέλεια, Υπ 122, 
ΧΙΙ 8, πχ δ]Ι στρατηγοὶ οὐ 
γνώμῃ διαφέροντες ἀλλήλων 
ἀλλὰ ἐπιμελείᾳ (5εάιία 
σιγα). ο. 6εη. Υ ὃ ἡ ἐπι- 
µέλεια τῆς γεωργίας, χα 80 
ἐπιμέλειαν τών κατ ἀγρὸν 
ἔργων, χι 117 ταῖς τοῦ πλού- 
του ἐπιμελείαις. να 
ὅπως: νπ δῦ ἔζη ὑπὸ πολ- 
λῆς ἐπιμελείας (ραγεπέιι) 
ὅπως ἐλάχιστα ὄψοιτο, ΧΙ 
127 εἴ τινα τούτου ἐπι- 
µέλειαν ποιῃῇ ὅπως δύνῃ. 
πι ὡς: αχ 87 ὅταν ὁ μὲν 
ἔχῃ τωὰ ἐπιμέλειαν (αἰἷ- 
αικαπι οιταπι (εγαἰ) ὡς---ώσιν. 
δὐμαίωπι αφιοᾶ ἰπασίαπιι, 
Σφραχθυϊϱ), ἀπάαδαγ: ν 62 
ἐπιμέλειαν ἡδίω ταύτης, 
ντ 219 ἄλλαι ἴδιαι ἐπιμέ- 
λειαι (Πιπ6Υα, Ῥατί6 ἴπ 
αἀπιϊπίκίγα(ίοπε) ἡἠδεῖαί σοι 
γίγνονται 

ἐπιμελεῖσθαι | 
ἳ 

4 

ἐπιμελεῖσθαι, σι γαπι αἀλιίνετο, 
ἑίο ἴακο ομτθ’: υηζῃ ἴμο 
ΕΙππρΙθ Ἰπβπίμνο: κι 1050 
ἐπιμέλομαι μὴ ἀποχωλεῦ- - 
σαι τὸν ἵππον, βεάμίο [αείο 
πι εφαιπι οἰαιάιήπι ε[ιείαπι, 
λετε 56θ ποίθ, ο. 66Ἡ. - 
οἳ- {πβη. χκ 4ὔ τούτου 
ἐπιμελοῦνται οὕτω ποιεῖν. 
80δο]. {ο Ὀο οατοέα] τα 128, 

1κ 4 ὑπισχνεῖτο ἐπιμελή- 
σεσθαι, χι 80, χτι 48 ἐπι- 
μελεῖσθαι διδάσκω, αχ 116 
τοῖς ἐπιμελεῖσθαι δυνα- 
µένοις, κπ 68, 62, 91, κκ 
105, 116. ψὮ ρθοη. οἳ 
αττίοπ]αχ 1π{1η101ν9 (6. 
Μ. Τ. 892, 1, ποῖο ϐ): ατθ4. 
ψΙ(ῃ σεπ. οἳ ϱα05δί, 1ν 6, 
55, 64, 86, 97, 101, ντι 46, 
106, τε 110. 119, 116, κτ 49, 
67, 99, 119, κιτ τ1, αιπ 2, 9, 
πν 99,49,χςδ8, {ο]]ουγεά 

Ὦγ οὐ]εοί οἶααβο πι ὅπως 
απ {αίατε: τν τθ, 109, 98, 

ΧΙΙ 46. ΨΗ{Ἡ ὅπως απᾶ 
οιρ]αποίῖνα: ντ 194, 195, 
ικ 80, αι 99, αν ὃ, κκ 24. 
νηζ] ὅπως απᾶ ορύ. ντ 918. 
ψη(Ἡ ἄν απᾶ ορύ. τα 68. 
νη(Ἡ ρεπ. απᾶ επῬῇ. γη] ὡς: 
τα 182, κκ 20, 22, 41 τούτου 
ἐπιμελοῦνται ὡς ἔχῃ οἵ- 
τως. ψηἩ ὅπως: 1ν 
101, απκ 60 τούτου ἐπιμε- 
λοῦνται ὅπως ἀθροίζηται. 
[ΠάΙίοί5 το ποῦ αρτοεᾶ 
νηαείηθγ ἐπιμέλεσθαι ΟΥ 
ἐπιμελεῖσθαι 18 ἴ]ο Ῥτορος 
{οττα. Οοῦρεί, Ῥϊπάοστε απᾶ 
Ἔταπο]ο α1θ οἱ ορϊπῖοη {πα 
{119 {ΟΥΠΛΘΥ ΟΠΙΥ 1γαβ τιβεᾶ ὮΥ 
Χομ., Ῥαῦ που Ίανο ]ο[ί {]ιο 
οοπίτασθεᾶ {οχτη αππο]αιισοᾶ 
1η βεγενα] ρ8ββ8Ρ68. 1 τονᾶ 
ἐπιμελεῖσθαι Ἱ ϐ8, Ἱκ 
112, 116, χιτ δ9 Ῥαί ἐπιμε- 
λόμενος 1ν 6, 14, Υ 41, κ δδ, 



ἐπιμέλημα----«Ἓπιστατητέον 4Τ 

αι 49, τπτ, 860, κι οἱ, 91, 
ἐπιμέλομαι χι 106, κιτ 0», 
192 

ἐπιμέλημα, ατο», τό, Τ6Σ (παπι 
φις οιγαῖ, "8η Ἱπάιδαγ, 
ες ο8τθ’: αν 90, τα 1256, 
191 

ἐπιμελής, ές, εεζιαῖι, ὑπᾶιδ- 
ἐγίας, « οαταξα] ᾽, «αὐζθπί]νο 
){ ἀμελής: κι 40, απ 61, 64, 
968, 108, αυ 97. ΜΗ ροη. 
πτι 89 

ἐπιμελητέον ὅπως --- γίγνηται, 
ἀἁαπᾶα εδὲ ορετα τιέ εἱῖ, ντι 
194, 196. νηζὮ επ. απᾶ 
ὅπως: να 199 

ἐπιμελητής, οὔ, Ἱ.ᾳ. ἐπίτρο- 
πος, ἐἀγαίογ, “οὔῆοει 1η 
οΏαχρο), «πηβηασοτ”: κτ ττ. 
Φταε[εσίις τοῖς, /'νατάεη 
αν 02 

ἐπιμελητικός», ή, ὀν, αἆ εγαπν 
{άοπεις, ' Ετεᾶ {οχ ο81θ ο, 
πηαπασίης᾽: απ 107 

ἐπιμένειν, 1... ἐμμένειν, οο- 
δίαπίεπι «695866, {γΡε)εευεγαγέ, 
ἐ{ο οοππαθ, Ῥ6Ι86ΕΥΘΥΘ 1Π: 
ΧΙ 99 ἐπιμένουσι τῷ μὴ 
ἀδικεῖν 

ἐπιπίπτειν, ἰπείάοτε, «ἴο [αι 
προπ)ς απνιτ 47 εἰκὸς τὰ 
ἄχυρα ἐπιπίπτειν ἐπὶ τὸν 
σῖτον 

ἔπιπλα, τά (τὰ ἐξ ἐπιπολῆς 
σκεύη), ναξα, ειρεῖζεα, 'Εατη]- 
{τθ’, “πζεηβί]β), «πιογεαῦ]θ 
Ῥτοροτίγ”: τα 185, τς 84, 48 

ἐπιπλήττειν , οὐίμγρατε, ! {ο 
ολας{ἱβθ’, «χορχογθ’: χιπ Τ0 

ἐπιπολάζειν, ἵπ  µοιμετῇοίε 
πιαπεγε, γαᾶίσαεπι ΊιΟπι αθετε 
ἄεπιο, “ἴο 16 οη {πο ΒΙΙ- 

ο Σ8οθ): χντ Τὸ οἳ πγθοᾶβ 
ἐπιπολῆς, αἄν. ρεη. οἳ ἐπι- 

πολή, ἔπ διιρετῇοσίθ, ΄ΟΏ ἴπθ 
βατίασθ’: Χνι 85, κιτς 24 

δ. ον, 1.ᾳ. ἐπιβόητος, 
«τπ]απιῖε, 'ἀεποπποθά”: τν 11 

ἐπίσκεψις, εως, ἡ, ἐπαρεσίίο, '1π- 
ϱροσβοπ’: ΥΠ 96. σοιι- 
εἰάεγαιίο, “τεβοσθίοη”: πι 120 

ἐπισκοπεῖν, {πδρίσσγα, ΄ἴο εκ- 
απ]ηθ: τ 121, τν δδ, ΙΙΙ 

97, 1κ 86 νομοφύλακας οἵτινες 
ἐπισκοποῦντες τὸν ποιοῦντα 
τὰ νόµιµα ἐπαιμοῦσιν. έτο 
οοπβ]άεγ); 1ν 96. ἐπι- 
σκοπεῖν τοὺς κάµνοντας, ἵπ- 
9ίδεγο αεῃγοίαπίεα, "το υἱρὶῦ 
{πο βἰοκ’, ἆθ πηεάϊοο χΥ δδ. 
ἐπισκοπεῖσθαι 1.4. ἐπίσκο- 
πεῖν, 'ἴο Ιπερεοῦ’, ΟΏΒΘΥΥΘ’: 
αγ θ7,χ 8, χί 98 ταῦτα ἐπι- 
σκεψάµενος ὧς ἕκαστα γίγ- 
νεται. οεοπβἰάεταγε, ἀἰδφιιῖ- 
γεγο, “ἴο οοηδἰᾶες” τι 107, 
ΧνΙπ 489 ἐπισκεψώμεθα 
τοῦτο, ὙΙ Τ0θ ἐπισκεψαί- 
µην, κθ2,. Ἠιτεομϊρποι]ά 
πορ]αορθ ἴπθ πη]ᾷᾷ]ο Ὦγ ιο 
αοΐϊνο ἔοττα οἳ {16 Ῥτερεηπί 
1π τα 107, 1ν 67 

ἐπίστασθαι, δοΐγτε,. Τεγέιτν 
6086, “ἴο Κπου), “ππάςι- 
ρίαπᾶ”, Ὀο αο(πθΙη{θᾶ νι”: 
πι 64, χυ 61] εὐθὺς ἂν ἐπι- 
σταῖο. οπΊπη Άος. 1 16, 
90, τι σ1, ται 91, σι 24, 
αν 28, 49, κνπι 4, 67, 76, 
χικ ὄ, 19, 84, 105, κ 81. 
ο. 1Ππ41Ἠ. {ο Κηονυ Ἠου {ο”, 
ἑίο Ὀο αὖ]ο {ο τ το, 81, 
94, 96, 107, τα 77, Τ8, 66, 
νι 24, ντι 91, κ 61, αντ 24, 
08, -χιχ 96, 109, παι 27, 
1 80 ἐπιστηθῆναι. 564. 
ο]. τε]. αν 17 εἰ µή τις ἐπί- 
σταιτο ἃἆ δε καὶ ὡς δεῖ 
ποιεῖν, 61. ο, ρατσοΙρίο : 
πι 122 

ἐπιστάτης, ου, ὁ, Ώγαε[εείιβ 
αιιϊσιπιφιθ, ' 8Ώ ΟΥΕΙΒΘΕΓ᾽: 
χχΙ ὅδ. σαὐεγπαίου, 8 
Ῥηοῦ”: αατ 21 

ἐπιστατητέονὃ (ἐπιστατεῖν) σοι 
τούτω», Άγα6εδ8ε εἶδ οροτίεί 
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ἴο, 'γοα πιπςδύ Ῥχορβιᾶς οσος 
Ώποπα”: νπ 1859 

ἐπιστήμη, ης, ἡ, δεἰεπίία, 60(- 
φάίίο, Ίοτίία, «Βοϊεπεθ’, 
εκπον]θᾶσθ), «113: τι 88 
ἐ. τις οἰκονομίας, νι 18, 98, 

πνγ 4 ἐπειδὰν ἐπιστήμην 
κτήση αὐτῷ, ὦρ...ὠφελιμώ- 
τερα ἂν γίγνοιο, κιτ 3268 
ἐπιτρόπου ἐ. Ρ1,, ατίες, 
ἀἱεοίρίίπαςο, /ἴπο ατίς’, 
εβοϊοποθβ’: τ 115, 119, τατ 
11Τ ἐπιστήμας ἐργάζεσθαι, 
τν ὅ, νι 256 

ἐπιστημονέστερον, αγ. 6ΟΠΊΡ. 
οἳ ἐπιστημόνως, ΛῬεγζι», 
έπηοτο ΚπονιησΙγ τα 108 

ἐπιστήμων, ον, 56ἴ6πβ, Ρεγ{(ις, 
εκποπῖηρ᾽, «νήδθ: κσι 29 
ἐ. άρχοντες. νηἩ οῬ]οοῦ 
αοοπαβα{Ίνο: 1 110 ἕκαστα 
ἐπιστημονέστατος (4. 8 
168 ποίο ὃ, Μαάν. 8 81 ῦ). 
πι ἀπ η {Ἴνοαι χαιςκ 114. 
π(Ἡ ροη. νῃ 225, 924, χικ 
119 

ἐπιστρέφεσθαι, ΄ἰο ο ἸῬας]- 
πατάς απᾶ {οτφατᾶᾷς {ο τν 
100. εἰς ὁπόσας (χώρας) ἐπι- 

:. στρέφεται 
ἐπισχύειν”, γοῦιγ αἀάεγε, υα- 

Ιἰάίογεπι 1}οᾶᾶεχε: πι 86. 
Οἱ. συνεπισχύειν, 'ἰο 
αἳρ {ο βἰτοπσίλμαπ), Μοαπι, 

1 4, 6] 
ἐπιτάττειν, {πιροποτε, πιαπάαγα, 

το οπ]οἶπ: να 190 τὰ ἔξω 
ἐπέταξεν αὐτῷ ἔργα, ἴςκ 
110, 112. ο. ἀαῦ. Ῥ6σΒ. 
οὗ 1Πῇ, {θεγε, {ο οτᾷετ) {ο 
ἄο: τς δ4 

ἐπιτελεῖσθαι, ρεγῇοαί, αὐφοῖυῖ, 
είο Ῥο {α1β1θᾶ, τοα]1βοᾷ Ἰ: 
αν ὃ 

ἐπιτήδειος, α, ον, ο0πιπιοᾶιβ, 
4τιο ορι εδ, "πβε[α]), 'πθ- 
οΘΒΒΑΣΥ᾽. τὰ ἐπιτήδεια, 
οπιπία αἆ υἰίαπι πιοεεδεαγία, 

ἐπιστήμη------- ἐπιφαίνεσθαι 

οοπιπιθαέις, «ἴλιο πθοθββατίεΒ 
οἳ 119): ντ 99, να 116, αντ 
16, κκ Τ9, οἱ ἐπιτήδειου, 
απιίοί, πιοσθβεατ, ϱ οπΠπ68 
{τοπ ’: αι 149 

ἐπιτηδεύειν, υἱίαε {παπι 
εοσίατῖ, δίμάετε γε, ' {ο Ῥτβς- 
1156 α {Π]πρ᾽, ΄τηα]κθ 16 οπθ8 
Ῥτβίπθββ”; ο. 80ο. χι 96, χχ 
118 

ἐπιτιθέναι, ἔπιροπετο, «ἴο Ίπι- 
Ῥοβθ”, “ΙπβΙοξ’: χιτ 111 δίκην 

τὴν ἀξίαν ἐπιθεῖναι τῷ ἆμε- 
λοῦντι, Χντι ϐ1 τῷ ἰσχυροτέρῳ 
πλεῖον βάρος ἐ. 

ἐπιτιμᾶν, ο. ἀαῦ. τεργε]επᾶετε, 
είο οεηβατθ’: χτ 144 

ἐπιτρέπειν τωί τι, αἰφιϊα 
αἰετῖμς Πάεί εἰ εταε Ῥετ- 
πιῖ(ίογε, ἰγαάςγο, «ἴο οοπητη16, 

οπίταςί {ο αποίΠογβ ϱ.1ϱ”: 
118, τά 96 

ἐπιτρέχειν, ογαίίοπθ ΡΕΤΥΕΙΙΥΤΕΥΕ, 
ΙουίίεΥ ἰγασίαγε, 'ἴο τα 

ο1οΥ), ϱἰτθαί ση οἳ 8 
βαρ]εοῦ’:; χυ 41 ἐπιδεδρα- 
µηκέναι. ῬΑ8Β. χν 19 

ἐπιδεδράμηται 
ἐπιτροπεύειν, υἱζίοί πι αἴ- 

πιϊπἰφίγατα, 'ἴο 6 α Ἰαπά 
βίθπατᾶ”: χιτ 49, χιπ ὃ 

ἐπιτροπευτικός 4, ή, ὀν, αρίιις 
ααά αιοσιωιᾶιπι πι υἱζίοί, 

684 {οχ {πο οῇ]σθ οἱ βἰοπατά ”: 
χτι 14 

ἐπίτροπος, ου, ὁ, υἱ[ίσις, «8 
«βέθυατά), «{ποίον” πα 11, 
14, 290, 28, χτ ὅ, 8, 14, 18, 
6δ, 66, κιν ὃ, αν 11, 96, κχι 
δ4 

ἐπιτυγχάνειν, παποἰφοὶ, !ἴο 
1ηθεί πμ” ο. ϱαοη. 1 20, 
ΧΙΙ 114 ἵππου ἐπιτυχὼν ἀγα- 
θοῦ 

ἐπιφαίνεσθαι, οιὈ{ίο 5ε οδίεη- 
ἀεγε, διφρετυεπίγο, ' {ο ΒΏρθαΣ 
αιἀάεπ]γ’: και 69 τοῦ δε- 
σπότου ἐπιφανέντος ἐπὶ τὸ 

-- 



ἐπιφιλοπογεῖσθαι-----------ἔργον 

ἔργον, 1.6. ορεγαγίἰ αὲ ἵπ- 
ερἰοίαί οριι8 

ονεῖσθαι” θήραις, 06- 
παίϊοπί εἰιαίοδε Όασατοε, "ἴο 
ἀετοίο οπθ’ θπηθτρίθΏ ἵο 
Ἠππιπρ”: ν 96 (πηοετο Ῥίη- 
ἀοτί τοβᾷβ θήραις τέ τι Φιλο- 
πονεῖσθαι) 

ἐπίχαρις, ὁ, ἡ, σγαξις, ἑποιτ- 
αμα, “ρ]εαεῖηρ’, ΄αρτοθα]θ”: 
νι 200 ἐπιχαριτώτατον 

ἐπιχεῖν, α[ιπάςεγε, “ο αἀᾶ {ο 
ΡΥ ρουτίηρ’: Χνττ 00 ἐ. ὕδωρ 
οἴνῳ. ΡΑ58, ΧΥΙΙ 89 ἐλύος 
ἐπιχυθείσης, ἰἴπιο διῤετ- 
Τιδο 

ἐπιχειρεῖν, διδοίρεγα, "Το Ἱῃ- 
ἀθτία]κο) πζλοαῦ αἩπγ Ίάεα 
οἳ οΏοτί: Ἱ 94, χις 98. 
οοπατὶ, “ἴο αἰθεπιρί”: κ σΙ 

ἐπομνύναι, {πίεγροπετε {ιδ- 
ἑπγαπᾶιώπ: 395. αχ 109 λέγω 
ἐπομόσας (προηπ οαίμ)). 
Οὲ. Ἠεγ, ντι ὄ, ὃ, Χεπ. ΑΠ. 
ττ 8, 2 εἶπεν ἐπομόσας 

ἐπονομάζειν ὃ, σοθπιοπιίπαγο, “"ο 
ὮΥ α ὨβΠηθΘ’: Ῥ488. ντι 

89 καλὸν κἀγαθὸν ἐπονομα- 
ζόμενον 

ἐπωγνυμία, ία, ἡ, 6Ο(ΠΟΠΙΕΊ, 
«ΒΏΙΠΩΠΙΘ’”: χτ 6 ἐπωνυ- 
μίαν...τὸ κεκλῆσθαι 

ἐπωφελεῖν, αἀΐπνατε, «το αἴᾶ”: 
χι 6ὄδ, 86 φίλους ἦν τινος 
δέωνται ἐ. 

ἐράν, απιαγε: 488. χι Τὸ οἱ 
ἐρώμενοι, απιαστῖ. σε]ιθ- 
πιοπίεγ σιρετε, “ἵο Ίοηρ” 
ο. 1Πᾷ, σι ϐϱἸ ἐρῶ ἄξιος Ύε- 
γέσθαι 

ἐργάζεσθαι :---Ἱ. ἴαῦοταγε, “ἴο 
νγοτ]ς’, “Ἰαροατ”. κυπ 106. 
οἳ Παβαπᾶτγ, οριι5 γιιδέΐσιιπι 
Ίασετε; 1 116, 147, 157, 
τα 81, τή 86, να 1Πδ, 
πν 60, κκ 90, 108, 105. 
οἱ ἐργαζόμενοι, ΟΡΕΥᾶαδ Τιδ- 

«εσας, “Ιαθοατοις”; τν 117, 

”-τ' γε αηα» 
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νι 47, χτπ 15. ο. 85ο. 
ἐ. γῆν, εοἰεγε, “ἴο 011”: τ δ4, 
τν 90, χνι4Τ. εἰἱργάσθαι 
1π ρ855. βἰρπϊποαίίοηυς χις 
4ὔ εἱργασμένη γΏ. νδλι 
ἐγασίατε, 6π9Υσςγα, «ἴο ποτ] 
αἲ), “ρτασβςο’: ο. 80ο. 116, 
191, ττι 118, τν 14, 24, ν 40, 
ντ 41, ντ 119, αν 28 ἄξια 
τῆς τροφῆς ἐ., ΧΥΙ ὄ, ΧνΙΙ 
σ1, κκ Τδ. Ίαοετε, ’ἴο 
4ο), Ῥρετ[οτη}): σι Ττ, νά 
18 τοῦ ἐργασομένου ἔργα. 
ε[ίσεγε ιιέ Παί, “ο 681180: 
χῃπ 120 

ἐργασία, ας, ἡ, ἴαῦογ, οοσιραξίο, 
ἑεπιρ]ογτπεπί”: ντ 98 ἐργα- 
σίαν εἶναι κρατίστην Ύεωρ- 
γίαν, 40 ἐ. ἠδίστη ἐργάζε- 
σθαι, 1 1192 τοῦ ἐργασομέ- 

νου τὰς ἐν τῷ ὑπαίθρῳ ἐργα- 
σίας. εἰαδογαίίο, σο- 
7εοίΐο, « ποτκῖηρ αἲὈ, «τηθ]κ- 
1ηρ): ντ 191 ἡ τῆς ἐσθῆτος 
ἐκ τῶν ἐρίων ἐργασία. 
ομέωγα, “ ποτκίηςσ” (οἱ ἴπα 
6τοαπᾶ): υ 68 τῆς γῆς ἡ 
ἐργασία 

ἐργαστέον, οριι Γαεϊεπᾶιιπι οεί, 
ἐπποτ]ς πιαξύ Ὦο ἀἆοπθ”: νι 
16868 οἷς ἂν [ἔργον] ἔνδον ἐρ- 
γαστέον ᾖ 

ἐργαστέος, α, ον, Γαεϊοπᾶις : 
ΧΤΠ 12 ἐὰν τὰ ἔργα µάθῃ ὡς 
ἔστω ἐργαστέα 

ἐργαστήρ, Ώρος, ὁ, ορετατῖι», 
έα ]αβοτσογ”, «ποτκτηατ” 1π 
Ἠπδραπάιγ: ν 69, κπτ ὄτ, 
κχ 86 

ἐργώτης, ου, ὁ, 8ΕΥύ18 ΟΡ118 γιιδ- 
ἠἱσιπι Γασἴεπδ, «8. Ια0οπτοτ 
1η {πο Πε]ᾶς᾽: τν 61, υ Τδ, 
χχ 88, χχι 61. σιωῖ οριι5 
αοῖῖ, φιώ ατίεπι εποτοεί, "8. 
Ῥταοϊθίοποσ οξ απ ατῇ: 1ν ὃ 
πασών τῶν τεχνών ἐργάτας 

ἔργον, τό, Τε5 ἴπ φιια ἐγασίαπᾶα 
υετεαίωγ αἴσιις εἰιάζωπι, 

"4" 
ον 
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6απ΄ οοσπραΔΙοπ”, «6πΙρ]ογ- 
πηθηῦ’, 8 νο] οἳ Ιπάπβ- 
ἐτγ’, 1αβοιχ .---ᾱ, Θ8Ρ8ΟΙΒΙΙ7 
αστιοπ]ίατα]: 1ν 86 ὁ τῶν 
ἔργων ἐπιμελούμενος, 97 τῶν 
γεωργικών ἔ. ἐπιμελεῖσθαι, 
106, ν ὄ8, χν 6θ τὰ ἔ,. τῆς 
γεωργίας, ΧΙΙ 25 τῶν ἔ. προ- 
στατεύειν, Υ ὄτ ἐὰν ὑπὸ στρα- 
τευµάτων τών ἔργων στερη- 
θώσιν, 96 θεοὶ κύριοί εἰσι τῶν 
ἐν τῇ Ὑγεωργίᾳ ἔργων, νΊ 
187, 114 ὑπαίθρια ἔργα, ΧΠ 

81 ἐπιμέλεια τῶν κατ ἀγρὸν 
ἔργων, 109 ἐφορατικὸν τῶν 
ἔργων», κτπ 62, αν ὄ, κκ 
28. τὰ ἔργα Ξ '{1θ 
Ίαθοαχ επρὶἰογθᾷ”: αχιν 8. 
Ὦ. οἳ ποπιθηβ ποχ]ς: τι 
196 τὰ ἔνδον ἔργα, 40 ἔργα 
ταλάσια, 109 τὰ τῆς γυναικὸς 
ἔργα, 188, αι 2. ο. οἳ 
οἴμει οοοαρα{1οη 5: χΙ4, 
1 146 τὰ ὠφέλιμα ἔργα, ἩἹ 
το πλουτηρὸν ἔ., τι 9 ἕν τι 
τῶν οἰκονομικῶν ἔργων, ὃ2 
τῆς οἰκονομίας ἔ., Τ2 ἰδιώτης 
τούτου τοῦ ἔργου (5ο. ἵππι- 
κής), ΙΧ 19 ἔργα φάους δεό- 
µενα, ὙΙ 4 τών εἰρηνικών ἔρ- 
γων, ας 99 τῶν στρατηγικών 
ἔργων, 1Υ ὃδ ἔργων πολε- 
μικών. νιοτ]ς οἳ ῶ66ς: 
ντι 99, 110, 11. ἐν τῷ 
ἔργῳ εἶναι “ἴο Ὀθ αὖ ΟΠ68 
νο]: κκ 87. ορι5 αὖ 
αγίέῇεε εἰαδογαξιπε, «8, ποσ]ς᾽ 
1Ώ {πο 56ηΏ5ο οἳ λιαῦ Πίο] 
18 ντοισΏῦ”: νι Τ4 τὰ δεδο- 
κιµασµένα καλὰ αὐτοῖς ἔργα 
εἶναι. πιιώιίδ, ο[οίω, 
«ρτορες ποσ]ς, 'Ῥαβίποβς’, 
ε{αποβον”: 18, 9. «Β 
{αρ]ς): τα ὅδ, πα 98 τὸ 
ἥμισυ διαφέρει τοῦ ἔργου 
παντός 

ἐρεῖν (εἴρειν), 
χΙ 2ὔ. 

ἀἰοίιιγιίπυ 6886: 

{πι ορ. τα ὃἹ 

ἐρεῖν------------ἐρρῶσθαι 

ἐροίη ος επι. Οουείῖ, και 4 
εἴρηκας.  εἴρηται, ἀἱθγι- 
ἰαπᾶο ε[εοέιπι εδ, “16 188 
Ῥ6εη Ῥχονθᾶ”: 1 Τὂ 

ἐρέσθαι, ἴπῖ, 80ΟΥ, 2 οἳ ἔρομαι, 
ἐπίαγγοβαγε, «1ο αξ]ς”: ο, 800. 
Ῥ6χ8. σα ϐ85, κι 22, χα 
116, κκ 145 ἠρόμην αὐτόν. 
ἐπίεγτοθαγο ἆε αἰίφια τε, 
εἴο αβ]ς οοποθτηῖηρ ϱ {ΠΙηρ”: 
χν ϐ8 ὅτι ἔροιο τῶν καλώς 
πεποιηµένων, χι 127 ἔμελλον 
τοῦτο ἐρήσεσθαι εἰ (΄ννηθ- 
{1ογ)), αν 9 οὐκέτι ἐρήσο- 
µαι περὶ τούτου εἰ, ΧΙκ 96 
ὅτε ἤρου µε εἰ. Ία σα 7 
119 οἱᾶ τεαᾶϊίης ἔροιτο Ὠ88 
Ῥθεη τε]οοίεά ἴπ ἔαγοαν οἳ 
ἐροίη ΟΥ ἐρήσοιτο 

ἐρημία, ἡ, δοϊἰέμίο, “Ἱοπε]]- 
ηΘΒΒ’: υ 54, ἨπᾖἨσ6τθ, Ἠου- 
6ΥαΣ, 16 ΤΙΑΥ ΤΙΘΑΏ ραΦοιίι 
Φεδεγίμπι, ἴοσιδ ἀα[επβοτί- 
Όμως ἀεδίέιέι, 8 10Π6ΙΥ 
ϱροῦ 

ἔρημος, ον, ἀεοἰζΜιιές, ' ναπῖ- 
1ησ), «νηζλοαῦ”ς αᾖ ὃτ ἔρη- 
µος συμμάχων 

ἔριον, τό, ἶαπα, 'Ψοο]”. να 99 
ἔρια παραλαβοῦσα, 121 ἡ 
τῆς ἐσθῆτος ἐκ τῶν ἐρίων 
ἐργασία, 195 ὅταν ἔρια εἰσ- 
ενεχθῃ, 194. ΤΠο Ρίτα 
οπΠΙγ 18 αδεᾷ Ὦγ Χαεη. 

ἑρμηνεύειν, ἑεία ογαϊἰοπε Ῥεγ- 
φεᾳωῖ, οχαϊίοπα ἀεείαγατε, 
έ{ο ρα ἀπίο ποτᾷς”, 'ϱῖνθ 
π{ίθταησθ {ο”: χτ 196 

ἐροίη (α0 εἴρω ἴοᾳμογ): σα οτ 
Ῥτο νυπ]σ8ζο ἔροιτο ος 6Πῃ. 
Οουεᾶ 

ἐρρῶσθαι, Ῥατ[. 855. οἳ ῥών- 
νυµι, Όαἴετε, 'ο Ὀοθ βἰτοηρ”, 
ἐ{ο Βουτ]β]”: Υ 80 εὖ φερο- 
µένης τῆς γεωργίας ἔρρων- 
ται καὶ αἱ ἀἄλλαι τέχναι. 
ἐρρωμένος, η, ον, ΌαἶέΊδ, Το- 
ὑμδίμς, 'ατᾶγ᾽,' γἰροχοιβ’. 



ἐρυθριᾶν------------ἔτι 

Χ 84 ὅπως τὸ σώμα ὑγιαῖνόν 
τε καὶ ἐρρωμένον ἔσται, 
ΧΙ 08 βαθεῖς τε καὶ ἐρρωμέ- 
νους ἄνδρας, 120, κχι 41 
ἐρρωμένοι ἄρχοντε. ΤΗΙβΒ 
18 {πο οηΙγ Ῥατιαῖρ]ο ἵπ 
τθεῖς υἩΙοἩ 1 βΒο {πο- 
τοπσΒ]γ αἀ]οσβνιεοᾶ αξ {ο 
πάπας οἳ Ῥεϊῖησ οοπιρβτεᾶ, 
ἴλο οοπιρ. Ῥεΐησ έρρωμε- 
νέστερος, ἴπθ βπροχ]. ἐρρω- 
µενέστατος 
νθριάν ὃ, Ἅ«γιύοβεεγε, "ἴο 
Ῥ]αβΗ”: νττι 4 δηχθεῖσαν καὶ 
ἐρυθριάσασαν 
[έτοπα {θ τουοῦ Τάι "το ο τος”, 
9θοπ ἵπ ΘΚκί{, γό]ίαδ, γιά]ιγία 
Αρκ κ Ἀ, Ἱιαῦ. γή/-μβ, γαιά-ιδ 
γοᾶ-μδ, ιά -ιι5), Υ 1188-18 (τοπ 
΄πιά1-έωδ), γωέ-ζωδ, γιὸ-έγθ 
70-εν, 1ὀ0-ἴσό οἱ γάθ-ίφό, 
οανπι. «τοῦα’, Ἐπς. “το”, 1οε]. 
εταιάατ’.] 

ἐρυθρός, ά, όν, γ0εγ, «τεᾷ”: 
Χ 14 ὅπως ἐρυθροτέρα φαί- 
νοιτο τῆς ἀληθείας 

ἔρυμα, ατος, τό, οαδἰεϊίιπε, 
Ἴοσι8 ππιπέζιδ, «8 Τοτβεᾶ 
Ῥ]αος’: τι 46 ἔξω τῶν ἐρυ- 
. .. 

ἐ .. ης, ἡ, χοῦΐφο, ἑτηῖ]- 
ορ εὔῑπο το ῬησΗ{ϱ). ν 89 
αὐχμοὶ καὶ ἐρυσῖβαι 

ἔρχεσθαι, {γε, υεπίγε, “ο Ρο, 
οοτηθ’: ποίθ ον ἴθπςθς οἵ, 
νι 80, ντι 14] ὅποι χρὴ 
ἑλθόντα λαβεῖν, νι 86 ἑλ- 
θεῖν ἐπί (:α[ίες τινα, τ 109 
ἐπὶ πῦρ («{ο {εἴομ ἐλθόν- 
τος, ΤΙ 69 ἦλθον ἐπὶ τὴν 
σκέψιν (αφςγ6δδιθ 811ι), Υπ 
86 ἦλθε πρὸς ἐμέ (πιιρία ἔτι 
ἄοππιιπε πιαγἰἑ), ται 61 εἰς 
ἀπορίαν ἐληλυθότας (γ6- 
ἀασίοβ). οἳ {μϊηπρα βοπί 
ος {ακοη: ττ 110 ἔρχεται 
εἰς τὴν οἰκίαν τὰ κτήματα, 
1.6. ὑπιροτίαπέιιγ 

ἐρωτᾶν, ἐπίεγτοβατο, «ἴο θθίς᾽: 

μὴ, 

ο. 80Ο. Ῥ6σ8. Χις 99, κ 61 
ἐμὲ ἠρώτα...εἰ («ν]αί]ετ}), 
Χικ 107 περὶ ἀργυρίου ἔρω- 
τών σε. ο, «{ο αεῖς 
αὈοτπῦ”: πι ὄ] τούτων ὧν 
ἐρωτάῴς 

ἐρώτημα, ατος, τό, ἐπιεγγοραξίο, 
ές ᾳπθεβοη ”: χτ 26, αν Τ8 

ἐρώτησις, εως, ἡ, '8, (πθείίοἩ- 
{πᾳ᾽: χτες 101 

ἐρωτικῶς (ἐρωτικός, ή, όν, αἆ 
απιογεπι Ώτορεπδιβ, /ΒΤΙΟΙ- 
οπ5): χτ 79 ἐ. ἔχουσι τοῦ 
κερδαίνειν, 1.6. Φιλοκερδεῖς 
εἰσί, ΄ατο Ῥαβείοπα{εΙγ ξοπᾶ 
οἵ ὧο ρατεπ]ό οἳ ρα] 

ἐσθής, ἤτος, ἡ, υεδίίε, «ἄτεςς, 
αΏγραχε]”: υπ 121 ἐσθῆτος 
ἐργασία, ΙΧ 9θ ἐσθῆτα ἀν- 
δρὸς τὴν εἰς ἑορτάς 

ἐσθίειν, 6566, '{ο οαῦ’: κ Τὅ 
ἐ. ἥδιον, χι Τὸ ἐπεὶ ἐσθίειν 
τις τὰ ἱκανὰ ἔχει 

ἐσκεμμένος (σκέπτεσθαι), ἄε- 
Μἰδεταίιι», « βἰαᾶ]θᾶ ”, «οπ]οτ- 
Ἰα{θᾷ ̓, 'Ῥ]απποθᾶ”: αχ 18 

ἔστε, Ίδφιιο ἄωπι, οἳ παρ πρ 
{ο ἨΝΠΙοἩ, απ]: ἔστ᾽ ἄν 
νηἩ απ]. τι 1Τ7, απτ ο8. 
ταχα]γ επαιρ]ογοᾶ νηζα ἅπ- 
ταῖϊνο ᾖΤ6Πβδθβ, οφιαπιᾶζι, 
φιιοαᾶ, '5ο Ίοηςρ αδ” τ1τ1 

ἑταίρα, ας, ἡ, απιίσα, «8 6ΟἨ- 
οπΏΙπθ) )(γαµετή, 'Α τηαχτὶεᾷ 
ΨοπιΘΠ): 1 87 ἑταίραν πρι- 
άμενος 

ἕτερος, έρα, ερον, αἰίεν, 'οη8 ο 
πο: νι 1564 ἃ τὸ ἕτερον 
ἐλλείπεται τὸ ἕτερον δυνά- 
µενον, ΧχΙ 11 πολὺ διαφέρειν 
τοὺς ἑτέρους (’ἴἩθ οπο ϱεί) 
τῶν ἑτέρων, 22 

ἐτετιθάσευτο,πιαπειε[ασίᾳ εταξ, 
έβπθ Ἠαᾶ ῬθθηἨ {ατιεᾷ”, ρ]πρ. 
Ρ888. {ΟΤΑ τιθασεύειν: ΥΠ 
69 

ἔτι:---Ἱ. {επιροτα], 
Ἐτερβοπί, αἄπιςα, 

4 ὁ 

η 
“φεῦ”, 



503 

ερ]. αις 129. ναι 
Έτσ, {απ ἁἴιζις, «γεῦ’, 
ἐ]οηρογ): 1 89 πῶς ἂν ἔτι--- 
ὠφέλιμον εἴη; Ἱ 110, κ 59, 
χιν 84. 2. οἳ ἀἆθρτοο, 
ΦΟΥΥΟ, {πδιρεν, "βά11), ἑζατ- 
ἴπαγ), «πΙΟΤΘΟΥΕΤ”: ἅνι 64, 
1 98 ἔτι δέ, τν 64, ν ὄ8δ ἔτι 

δὲ πρὸς τούτοι.. ταείεγεα, 
εΡρεριᾶςς {π]ς’: αν 8, 90 ἔτι 
πρὸς τούτοις καί, ΧΙΠ 18 ἔτι 
προσδεῖσθαι, κιν 4, αν 9. 
το βἰχοπρίπεη οοπιρατα[νες, 
εἴίαπι, «Ρ0111’: κ 19 λευκοτέρα 
ἔτι. οὐκ-- ἔτι, ποπι ἱίεπι, 
Ἴποπ. ἶαπι, «ποῦ αἱ6ο’, ’ ποῦ 
α{ίοτ (Πιαῦ”; Χτσ 99, χι 70 

ἔτοιμος, ή, ον, ο. 1Πῇ. Ῥαγαίις, 
αιιὶ ἵπ Ῥγοπιρύι εί, 'τθβᾷγ’, 
εαῦ Ἠαπᾶ): 1 18 ἔτοιμα 
χρῆσθαι, Ῥτοπιρία αἆ δι. 
ἐξ ἑτοίμου, δἰαἰΐπι, ρτοπιρίε, 
εοῦ-Παπᾶ), απ]λεβΙ(απριγ”: 
χιν 19 

ἔτος, ους, τό, αππις, «ἴπθ γεατ’, 
85 ο παϊπτα] αροσὮ: ντ 94 
ἔτη οὕπω πεντεκαίδεκα Ύε- 
γονυῖα, ΧΥΠ 2ὔ ὁ θεὸς οὐ 
τεταγµένως τὸ ἔτος ἄγει 
(αππιο5 ἄιιοῖῖ) 

εὖ, ὀσπα, 'πνδ]]: ντ 152 εὖ πε- 
Φυκέναι, ΧΙ 40 εὖ πράττει, 
185 εὖ ποιῶ πολλούς, 1556, 
τι 87, χιτ 54 εὖ πάσχειν, 
πιν 84. εὖ µάλα, εφτγεφίε, 
ετὶσ]ί ντε]]’: κτν 89, Χικ 604 

εὐάγωγος», ον, ἀοε(]ΐβ, '68ΒΥ {ο 
16αᾶ”, «ὑταοζαὈ]θ”:. τι 89 καὶ 
πάνυ εὐάγωγοι εἰς ἐπιμέ- 
λειαν ){ ἀδύνατοι παιδεύεσθαι 

εὔγνωστοςῦ, ον, /ααἰί εορπίΐι, 
έραβΥ οἳ ἄἰδοετηπιεηῦ’: κκ 
τὸ 

εὐγώνιος», ον, απ(ιῖο ]ιαῦεπ» 
αἆ απιιβαίπι ΓαοίοΒ, σα 
χορα]αχ αηρ]ο5’: τν 148 

εὐδαιμονεῖν, /εἰΐσεπι 6856, «]1ο- 
7εγ6, “το Ὦθ γε] ο, ΠαΡΡΥ᾽: 

ἔτοιμος 
3 - 

εὐκρινώς 

1 191, τν 1Τ1 ἀγαθὸς ὦν ἀνὴρ 
εὐδαιμογεῖς, χι 41 

εὐδαίμων, ον, ΕεΠ. ονος, Γεῖΐα, 
ὀεαίμς, «Ῥ]ερί”, ' ΏαρΡΥ : τν 
1Τ0 δικαίως εὐ. εἲ 

εὔδηλος, ον, καΐΐξ πιαπί[είι», 
ἑαὈαπᾶαπ/{]γ οἶθατ”: 1Π1Ρ6ΙΑ, 
οοηβίτ, χντ 80 εὔδηλον ὅτι, 
Ἱκ 24 (πΊ6τθ, ἨονθΥαι, τὴν 
οἰκίαν ΤΙΑΥ Ῥο πάετβίοος). 
Φ6ΥΒ. οοηςίν. ντ δὄὔ εὔδηλος 
ἦν (ἡ γυνή) ὅτι οὐκ ἀμελήσει 

εὐδοκιμεῖν, Ὀέπο αιιᾶΐτε, Ἰατιῖε 
ογεγα, 'ἴο ϱο γγα]] 6ροκετ οἳ, 
{απηοας, ἀἰβιπσιϊβηοθᾶ”: κτ 
ὅ ἐφ) οἷς εὐδοκιμεῖς 

εὐδόκιμος, ον, δρεοἰαίιβ, {π- 
εἶρπίς, {απιοαβ): τν 119 Κὂῦ- 
ρο; εὐδοκιμώτατος βασι- 
λεύς 

εὔδοξος, ον, ργοῦαϊις, «Ἠοποαί- 
εἆ νι48 εὐδοξοτάτη πρὸς 
τῶν πόλεων 

[εὖειλος, ον: τς 26, οοπ]. ΟοΏαίά 
Ὅτο να]ραίο εὐήλιος] 

εὐεξία, ας, ἡ, θοπις ]ιαὈίέμς, «8, 
δοοᾶ εἰαίο οἳ Ἠθα]έ”: ατ 89 
εὐεξίαν καὶ ῥώμην 

εὐεργετεῖν, Ὀεπε[ίσιπι 6556, ’ἴο 
ϱΏθυ ΚΙπᾷπεββ’: χιτ 94 

εὐεύρετος” χώρα, ᾖΊοσιδ ο6κ- 
φεάϊέωδ, πι φιο οπιπία εἰο 
ἀἱεροξίία κι μί ᾖ]αοίῖε 
γορεγίτὶ Τοδδίπί, “8 Ῥ]ασθ 
πηθτθ 16 18 6857 ἴο ΕΠπᾶ 
{Πήηρα: τπτ 114 

εὐήλιος”, ον, αρτίσιδ, 'ΒΙΠΠΥ”: 
1κ 26 εὐήλιος οἰκία 

εὐθύς, ἐΙίσο, {οταν κοθ, 
ΧνΙΙΙ δὸ, ὄθ, κις 119, σαχ 147 
ἄλλον χώρον εὐθὺς ἀντεων- 
εἶτο, εἰαϊΐπι αὉ ἴπιτῖο, 
εποπη {πο ΕΠταῦ”, αὐ οποθ’: 
τα Το, ντ 125 τὴν φύσιν 
εὐθὺς παρεσκεύασεν ὁ θεός 

εὐκρινῶς 5, ογάύπε, ἀἄῑδίίποίε, 
έππ ροοᾶ οτᾷςγ), 'ποῦ ο0Ἡ- 
Σαβδεᾶ1γ’: ντε 126 



εὐμαθής 

εὐμαθής, ές, φιεῖ ἵ Γαοῖῖε ἀἰξοίζιιγ, 
έ68ΒΒΥ ἴο 1θατ”: κκ Τὸ, κχί 4 
τέχνην πασών εὐμαθεστά- 
την 

εὐμάρεια ”, ας, ἡ, Γααϊπίας οτίπι 
οοπιπιοάίαίε σοπζιιοίαν «18- 
οἵςψ, οοπνεπῖεποθ” ν 44 
χειμάσαι---θερμοῖς λουτροῖς, 
ποῦ πλείων εὐμάρεια; Ο1, 
Ῥ]αί, Τ18. Ῥ. 204 ϱ εὖμά- 
ρεια ἡμῖν ἐστὶν οἴεσθαι, [αοίζε 
ποὺίθ αοσίαἰἑ τί {Ώιίεπιις, 
«3356 68 5Υ {ο ΓαΠΟΥ᾽ 

εὐνοεῖν τιωί, Όεπο υεῖῖο αἰὶσιϊ, 
ἐἴο ψΙδΏ ΠΥ οπθ πθ]]”: πττ 
80 τὸ εὖν οεῖν ἐμοὶ (ἀοπιίπο) 
καὶ τοῖς ἐμοῖς πειρῶμαι παι- 
δεύειων (τὸν ἐπίτροπον) 

εὔνοια, ἡ, ὀεπευοϊεπέία, “σοοᾷ- 
{οε]]πρ’: αι 4ὔ εὐνοίας ἐν 
Φίλοι», ΧΙΙ 26 εὔνοιαν ἔχειν 
σοὶ δεήσει (τὸν ἐπίτροπον)" 
ἄνευ γὰρ εὐνοίας τί ὄφελος 
ἐπιστήμης γίγνεται; ὃ9 εὖ- 

νοίας ὄργανον ἄριστον 
εὐγοϊκώς ἔχειν πρός τινα, Όεπε- 

φοῖο απίπιο 6986 ετᾷα αἰίφιιεπα, 
ἔ{ο Ῥο γγα]] ἀἱβροβεᾶ {ονατάβ 
8 Ῥουβδοπ’: τς 08 

εὐνομεῖσθαι, Ὀοπίς Ἱεῃίῦιις 11, 
{ο Ὀο πα] τεσα]α{αᾷ”, ΄Ώανα 
Α σοοᾷ οοπβΗ(αίοπ”: τς 82 
ἐν ταῖς εὐνομουμέναις πὀ- 
λεσιν 

εὔνους, ουν, Ὀεπευοῖιβ, Γαυεπ», 
ενα] ἀἱδροβεά”, ἵα πεϊ]- 
νήβηθτ”: απ 41, νΙ 60 πολί- 
τας---εὐνουστάτους παρέ- 
χεσθαι τῷ κοινῷ, ντι 909 
εὐνούστεροι ἢ πρὀσθεν Βο. 
βογυί ἀοπιϊπίς, τς 90, χτι 97, 
48 ἑαυτοῖς εὖνοι πάντες--- 
ἄνθρωποι 

εὐπατρίδης, ου, ὁ, Όοπό κο 
παΐμδ, “ος πορβ]ο ΤΑΤΩΙΙΥ: 
125 καὶ πάνυ εὐπατρι δῶν 
δοκούντων εἶναι 

εὐπέτεια ὃ,Τ, ἡ, Γαοἰβίέα οἱ οορία, 

εὔρυθμος σος 

εραβίποθ5ς οἳ Ῥτουυτῖησ):ς Υ 
27 εὐπέτειαν τροφῆς 

εὐπετής”, ές, Γαοἰῖε, / 6μςγ”: 
ΧΙΙ Τὃ εὐπετές ἐστι μαθεῖν 

εὐπόλεμος, ον, δεΙέοοκιιθ, “5αο- 
οροβς{π] η νατ”: τν 2, ὃ 

εὐπορεῖν, ορίῦιι» αὐωπάατε, εἴο 
Ῥο πε] οῦ”, “ἴο Εμίνο” }( 
ἀπόρους εἶναι: κκ 10 

εὐπορία, ἡ, Γαοἰίία», '{τοεᾶοπα 
{τοτα επιβατταββιηθη{’, βο]- 
Ποπ οἳ ἀμβοα]αες᾽ )( ἁμη- 
χαγνία: Ικδ 

εὔπορος, ον, οριϊεπέις, «νε]ὶ 
οῦ ; τα 61. επροᾶίἔμβ, 
ἐ{αΠ οἳ τοβοπτοθΒ’: τς 81 
εὐπορώτεροι Ἁγίγνονται 
(πιαίογεπι ᾖΤασιϊαίεπι ἍᾖΊια- 
Ὀεπί) πρὸς τὸ κακουργεῖν 

εὐπόρως, Γαεἴῖε, τεβ1]γ”ς σι 
59 

εὐπραγία”, ἡ, Γογίωπια Ῥγοδγετα, 
ἐπε]]-άοιπσ”, «βποςθςβΒ’: τς 
τὸ τῆς εὐπραγίας αὐτῇ µε- 
ταδιδόντες 

εὑρίσκειν, {πυεπίτο, «ἴο Επᾶ”: 
ντι 111, 1456, χτχ 98, ας 48. 
ο. Ῥατίιο. ἀεργε]ιοπάεγο, !ἴο 
Ἀπὰ {μαῦ: τι 120 εὗρον 
ἐπισκοπῶν καὶ πάνυ οἰκείως 
ταῦτα γιγνόμενα. ῬΑ88. 
Ὑι 25 ὠφέλιμα ὄντα ηὺρί- 
σκετο. οοπιρετίτε, εζ- 
εοφίίαγε, 'το Ἀπᾶ οαῦ’, «46- 
ν]βο; ν ὄδ ἐπιμέλειαν ἡδίω 
ηὕρηκεν, ΙΧ 6, κκ 28 σοφὀν 
τι εὑρηκέναι, 108 εὑρίσκον- 
τες προφάσει». ζσγαγτ, 
ισπ ]ασεγε, «ἴο ραῖπ, 
«ΘατΏ’, “Ῥτοσπτθ’: ας 146. 
ἆθ τετάπα γεπάΙζαγατη ΡΥ6- 
1ο, φιιαεβίαπι ργαεῦεγε, υεΙ- 
αἲ, «το 1θίο]”, «Θ8ΥΠ ΙΠΟΠΕΥ”: 
ας ες πόσον ὃν οἴει εὑρεῖν 
. σὰ κτήματα πωλούμενα; 
0 

εὕρυθμος, ον, ΠΙΙΠΙΕΤΟΒΙΒ, 60ή- 
εἴππιιδ,' ἨατπιοπίοἙς’, «61806- 



643 εὕρωστος 

111”: ντ 1950 καὶ χύτρας φημὶ 
εὖ ὔρυθ μον φαίνεσθαι εὖκρι- 
νώς κειµένας 

εὕρωστος, ον τοῦιαίιι», βἴτοηρ᾽: 
νι 42 τὰ σώματα εὐρωστό- 
τατα παρέχεσθαι 

εὔσκιος], ον, ορασι8, /νγε]]- 
αἸαᾶρᾶ᾽: 1κ 26 ε. οἰκία 

εὐφημεῖν, ὄΌοπα, οεγόα ἀῑσεγο: 
χ 26 εὐφήμει, ὀοπα νεγόα, 
4ιαεβο, “Ἠπβα{ ΡβαΥ ποῦ 
80 

εὐφραίνειν, οὐϊεσίαγε, ο οἩοοτ”, 
εάθμσαςς πχ 116, κκ 127. 
ΡΑ88. εὐφραίνεσθαι: τκ 09 

εὖφρ οσύνη, ἤ, Ἰαεῖί μία, “ἄεΗρΗί’, 
αλλῷ Ίκ 09 τών εὐφροσύ- 
νων µεταδιδόντες 

εὔχαρις”, ὁ, ἡ, σγαἱἶοφιιδ, ᾳγαζι», 
ἐνηηηίηρ’,' αρτεθαβ]θ’: ν 50 
τίς (τέχνη) Φίλοι εὐχαρι- 
τωτέρα; οὐ. 

εὐχείρωτος, ον, φιιΐ Γαοῖῖο υἶποῦ 
Φοΐεοί, '6Α5Υ {ο Ῥο οΥθγϱοπαθ”: 
νΙΠ 256 τοῖς πολεμίοις εὖὐχει- 
ρωτότατον 

χονδον Φγεσατέ, "ο ΡΤΑΥ: 
χι 48. ο, 1Πῇ, Υπ 48 εὐ- 
χόμενοι εὐδαιμονεῖν ΤΙ5 
εὔχρηστος, ον, είς, “ βοιγ10θ- 

αὐ]θ”ς ντα 17 
εὔχρως, ων, Ξ- εὔχροος, Όεπε 

οοἰογαίις, “{τοβη-]οο]Ιηρ”, 
εοξ Ἠθα]ΙΏγ οοπιρ]θαῖοη Ἰ: 
κ, μίλτῳ ἀλειφόμενος Χ ὃδ. 
ρομτέρ Φαίνεσθαι: χ 

εὐώνυμος, ον, Φἰπῖφίετ, ε]αίς”: 
1ν 140 ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ κέ- 
ρατι 

ἐφεξῆς, ογᾶΐπε, ε1π οχᾷςτ”, “1π 
81ΟΥ’, ΄0Ώ6 αΐ6Υ ΑΠΟΙΠΘΥ᾽: 
ντα 190 ἐπειδὰν ὑποδήματα 
ἐφεξῆς κέηται, ΧΙΙ δὸ ἐφε- 
ξῆς πάντες, ΟΊΊ1ι68 οπιπίπο, 
αᾱ πιπι οΠΙΠΕΒ, «811 1π Β10- 
οθββΙοἩ) 

ἐφιστάναι, Φ1αε/σετε, Όετ. 

ἔχειν 

ἐφέστηκα, ϱγαδδιπι, Άγας]έο- 
ἔιδ δµπι, 1 απι ϱοῦ ΟΥ6Γ), 
ὁ ἐφεστηκώ», Τταέ[εοίιβ, 
ἐίλο Ῥουβοη ἵπ απζλοπ{γ”, 
εἴπο οΏῖοςς 1π οοπιπηαης ”- 
Χχιδ4, οἳ ὧλε ΠπθοΏ-06θ: 
να 99 ἐπ᾽ ἔργοις ἐφέστη- 
κεν, Ὑστπ 180 ἐπὶ κηρίοι 
ἐφέστηκεν 

ἐφορᾶν, Ἱ.α. ἐπισκοπεῖν, ἵπ- 
ερίσετθ, έίο ογετ]οοΚκ” τν 51 
τοὺς ἀμφὶ τὴν ἑαυτοῦ οἴκησιν 
αὐτὸς ἐφορᾷ 

ἐφορατικός, ή, όν, αἂ ἱπερίαί- 
οπᾶιπι αρίι», “απα]βεά {ο 
ουετ]οο]ς”. χτι 108 τὸν δεσ- 
πότην ἐφορατικὸν δεῖ εἶναι 
τών ἔργων 

ἔχειν:- -Α. Έτατς. 1. αῦοτο, 
ἰεπεγο, Ῥοδείάστ6, ἐίο Ἠανο”, 
ἑίο Ῥοβ8ο8β᾽ 88 ΡΙΟΡΟΣΙΥ: 
ΧΥΙ 16, κκ ὄ περιττὰ ἔχου- 

σιν, 1 129 δεσπότας οὐκ 
ἔχουσιν, Ἱ 106 ὕδωρ μὴ 
ἔχων», τπτ 8, 18, ντ 60 ἀφθό- 
γως ἔχειν ὧν δέονται, ΧΙ Τὸ, 
χι 11, κιν 97, χνι 18, κσι 
πο, αικ 122, αχ 21, 24, χσι 
44. οἳ πιρηία] οΥ Ῥοῦ]γ 
Ἰαδϊζ5: τς θὔ τὸ μνημονικὸν 
ἔχειν καὶ τὸ προνοεῖν, χι 49 
πολλὰ ἔχῃς πράγματα, ΧΙΙ 
8π, πτι 26 εὔνοιαν ἔχειν, 
πχ 86 ἔ. ἐπιμέλειαν, Χχι 06 
ἔ, τι ἤθους βασιλικοῦ, Χτν 4. 
οσπι βαὐρίαπ{. ΐα, αό νοτὈί 
πορροπᾶρπΙς νίπι Ἠαλρεαί, 
ἔχειν αἰτίαν, 'ἴο Ῥο Ίμο 
ααρ]εοῦ οἳ Ῥ]ηπηθ”: τα 91, 
98, χτ 140. ἐδο Ἠατο 1ή 
Πἰβο]έ , «βάπαϊς ο”, «Ιπγο]τθ’: 
1ν 18 ἀσχολίας ἔχουσι, ας 

1294 ἐπίδοσιν οὐκ ἔχειν, 1256, 
128. Ἰαῦεγα, βοἴτο, ' το 
Ὢανο πιοη{α]]γ’, «ο που”, 
εππᾶρτείαπᾶ”: τι 8 συμβού- 
λευε ὃ τι ἔχεις ἀγαθόν, 101 
ὅσα ἔχω ἐξηγήσομαι, χι 99 



ἑώρας------------ζῆν 

ἐὰν ἔχω τι βέλτιον, ἂν 05 
ἡς ἕκαστος ἔχει τέχνη». 
να Ῥχοᾶίο, 8οο. /ἴο χθερ 
5ο απᾶ βο’: και 5] τούτους 
αἰσχυνομένου  ἔχονσιν. 
[0ὲ, Οσὲ, ντι 9, 11 δυνήσοµαι 
αὐτοὺς πειθοµένους ἔχειν.] 
τπ. οεδίαγε, «ἴο Ὑθατ”: 1Υ 
1601 τού κόσμου οὗ εἶχεν. 
ΤΙ. ο. Ἱπ[η., ρ0856, ]ια0σγα, 
ἐίο Ἠατο πΠΘΑΏ5 ΟΙ Ῥοπετ 
{ο ἀο’, «ἰο Ὦο αὐ]θ”: 1 7 
ἔχοιμεν ἂν εἰπεῖν, τι 69 οὐκ 
ἔχω ἀντιλέγειυ., ΙΙ 14 τού- 
τοις (τοῖς ἐπίπλοις) μὴ ἔχον- 
τας χρῆσθαι, 46. τι 80 ἔχω 

ἐπιδεῖξαι, 118, νττ 145 οὐκ ἂν 
ἔχοις διελεῖν, Υττ ϐ οὐκ εἲχέ 
μοι δοῦναι, ϐ οὐκ ἔχεις δοῦ- 
ναι, 9, 10, κ 61 εἴτι ἔχοιμι 
συμβουλεῦσαι, Χνι 18, ΧντΙΙ 

αν αακ οἳ. ασ 66-61. 
να ῃ Ρτοξ]οσίο 8ἄ]θς- 
{Ἴνα: χιτ 27 εἰ τὴν ψυχὴν 
φύσει ἀγαθὴν ἔχοι. Β. 
1πίταηβ. 56 Ἰαῦσγο ν. 46- 
γογα, υεγεατὶ, 'ἴο Ἠο]ᾶ οπθ- 
βο][”, 1.6, /ἴο Ἱθερ 5ο απᾶ 
βο’: στ 84 τοὺς ἀμφὶ γῆν 
ἔχοντας, Χ Τ0 κατὰ χώραν 
ἔχει. 9. πι αἄνοτος 
οἳ ΤΙΑΏΠΟΣΥ, 6886, «ο Ὦ6) ος 
ε{ο Ῥο οἰτοαπαβδίαποθᾶ 5ο απᾶ 
βο”: 1147 ἔχειν ἀμελώς, Χχτ 

43 ἄριστα τὸ σώμα, να 90 
ὡς βέλτιστα, ΥΙΠ 86 δυσλύ- 
τως, 102 δυστραπέλως, χι 
το ἐρωτικώς τινός, ΙΧ 68 εὐὖ- 
νοϊκῶς, 1 88 κάκιον, 89, τα 87 
κακῶς, ΙΧ 90 καλώς, κτι 122, 
88 µετρίως, πι 69 ὀρθώς, νι 
88 οὕτως, 1Ι 88 οὕτω καὶ ἐμοὶ 
ἔχει, σαι 268, 95, χνι 68. 
Χνπ ϐ9, κκ 429, σκι ὄ, κ 69 
πρεπόντως, 1 14Τ σφοδρῶς 
πρός τι. ΜΕΡ. ἔχεσθαι, 
τοσίπιιπι 6956, Ῥγοπίπιε 8ο- 
φιΐ, Ρετίίπετε αἄ, ' ἲο οοπ}θ 

σὅἃ 

πηοσῦ {ο), {ο Ῥοτίαϊπ {ο 
νι 7 τὰ τούτων ἐχόμενα 

ἑώρας, γ. β. ὁρᾶν: ντ 8 
ἕως, σιπαπιᾶάΐι, «85 Ἴοπρ α5’, 
νι ἄν απᾶ βαδ].: 1 157 ἕως 
ἂν ὁρώσιν 

νά 

Ζεῦγος,τό, Όουεε ν. εγιῖ ἔπφαῖοεν, 
έα Υοκο οἱ Ῥουςί5’: αντ 66, 
τη. 9. ρατ, οοπίιφίτπι, 
ες τηαττὶεᾶ σοπρ]θ’; να 109, 
106, 105, 1589 

Ζεῦξις: χ9 
Ζεύς, ὁ, 'Ζεαβ’: ντι 1 ἐν τῇ τοῦ 

Διὸς τοῦ Ελευθερίου στοᾷ 
καθήµενον 

ζημία, ας, ἡ, ἄαπιπιωπι, ἀείγίπισπι- 
ἔιώπ, 1998), «ἀβπαασθ”: 1 47 
τὰ βλάπτοντα ζηµίαν νομίζω 
μᾶλλον ἢ χρήματα, ντι 14 
πολλαῖς ἕημίαις παλαίσαγ- 
τε. οεπα, ραπϊβἈπηθηῦ: 
ΧΙΥ 27 οἱ νόμοι ζημίαι εἰσὶ 
τοῖς ἁμαρτάνουσιν 

ζημιοῦν, ἄαπιπο α[οεγθ. 39ΛΒΒ. 
ἀεἰγἰπιοπίωπι αεοίρεγο, "ο 
εισαι 1ο58’: τ 64, δ9 εἴ τις 
ζημιοῖτο διὰ τὸ μὴ ἐπίστα- 
σθαι προβάτοις χρῆσθαι, 1 
122, νῃπ 1985 οὔτε τι ζημι- 
ωθέντας. Λιπΐγε, «ἴο 
Ῥαη]ςἩ): τας 66 ἤν τις παρὰ 
τοὺς νόμους ποιῇῃ, ζημιοῦσι, 
πΙν 29 οἱ νόμοι ζημιοῦσι 
τοὺς ἀδικοῦντας. ΡΑΒΒ. 
Χτν 19 ζημιοῦσθαι ἐπὶ τοῖς 
κλέμμασιν, Ῥιπῖγἱ 

ζῆν (ζάω), υἱυογο, «5ο Ἰνο”; τν 
117. εἴο ρο Ἠνίηα᾽: χδ8 
ἐμοὶ ἤδιον ζώσης ἀρετὴν 
γυναικὸς καταμανθάνειν ἢ εἶ 

Ἰεὔξις εἰκάσας γραφῇ ἐπεδείκ- 
νυεν. . Ξβιοῦν, “ἴο 
Ῥ858 οπο’Β 116”: ντι 9 ἔζη 
ὑπὸ πολλῆς ἐπιμελείας, χικ ὅ 
ἀφθόνως ζῶσι, κκ Τ9 ἕῆν 



66Χ ζητεῖν--------ἥ 

ἆνευ τῶν ἐπιτηδείων. πα 
ἀπό, υἴοίιπι φιπασγεγε, “ἴο 
Ἠνα, ϱαρβῖεί ὮΥ”: ν ϐ ἀφ' 
ὧν ζώσιν. Οἱ. Ατὶςῦ. ΤΕ. 
626, Ἐαο, 860 

ζητεῖν, φιιαετεγε, "το βθε]ς {ογ”: 
ναι 10 ζητοῦντα μὴ δύ- 
νασθαι λαβεῖν, 144 ἄνθρω- 
πον ἕζητών-- πρὶν εὑρεῖν. 
ἐπίεγγοβαπιᾶο Ῥεγηιάγετε, 'ἴο 
επαπῖτο {ογ”: ντι 21 

ζωγραφεῖν 3, ρίπῃεγα, “νο Ῥα1ηῖ 
{ποπ 146), «{ο Ἠπαπ”; ἁντπ 
68 ζωγραφεῖν ἐπιστάμενος 

ζωγράφος, ὁ, Ρἱείοτ, 8 ραϊηθον”: 
νι το πω ἀγαθούς, 
χις 112 

ζῷον, ου, τό, απῖπιαϊ, 'α Πϊνίηρ 
Ῥοϊηρ’: νπ 106 ἕῴων γένη, 
ΧΠΙ 98] τὰ μὲν ἄλλα Σῴα--- 
ἀνθρώπους δέ, απν 82 τῶν 
ζῴων ὁπύσα...πραέα ἐστὶ 
πρὸς τοὺς ἀνθρώπους 

Π 

Ἠ, ἀϊρ]αποίίγα, «οτ’: 128, 
πα 68, 86, 108, τν ϱ0. 
ἤ---ἥ, αιιῖ----αιιῖ, οἴε]ιοτ---οΥ”: 
τν τα, ντι δ, πι 140. ᾖ1πλο 
β6Ώ56 οἳ εἰ δὲ µή, αἰϊοφαίη, 
έοχ εἶβα”, 'ο]ογνίβε’: τι 94, 
5τ. [0ἱ.Ώεπι, ἆθ 0Ἠ6τς.ξ 4, 
824, Απᾶος, ἀρταγεί, ρ.ὄ,58, 
Χεη, Απαὺ. 1 4, 16, Βγτηρ. 
πν 19, Μαπα. 1 7, 2, Τηππο. τ 
π8, ὃ, ν 08, ὃ, Ῥ]αῦ. Ἐηαςᾶν, 
Ῥ. 25τ ο.] ἡ εἰ---ἢ εἰ, 
οεἶ οἳ---υεῖ ἳ, ιἱγιπι----απι : 
στ 99. πότερον---ἤ: Υ.Β. 
πὀτερον. ἤ, 6ΟΠΙΡ8ΤΕ- 
11νο, φιαπι, «πα: τν 98, 
191, ν τὸ. 96, νι 4, ντ 88, 
Σχ 17 πλεῖον ἢ ἐν διπλασίῳ 
χρόνῳ, 1 119 ἄλλο τι ἤ. 
ἀλλ) ἤ: ν.Β. ἀλλά. ἦ, 
οΟΠΓΙΣΏ}841Υ96, 8416, Ώγο- 

ἤδεσθαι 

}εοΐο, τοῦ], «τοτ]γ”, 
επ ἐταμ”ς απ 1Τ0 ἤ μήν, 
ἦ, ἀπίθγτορα{ῖγο, πδ: 
ασ, 19, τα 9, 106, να 184, 
πι 49, 80, πιν 8, πνπι 
48. ὃ- “ἥν στ 18, σατ 8, 

γάρ; {ἐίαπε υεγοβ 15 16 
Ίχαθ πα) τν 162. 
(40. βἶης. οἳ το]αίνο Ῥχο- 
ΏΟΏΤΠ ὅς, ο. ταύτῃ), φα (8ο. 
νία), εα γαΐΐοπε φια: τά 88. 
αιεπιαάπιοάιπι, «Που, 88”: 
κν 9ῦ ᾗ εἶπας, 96 ᾗ ἔφησθα, 
97, χπις 9ἵ ᾗ δεῖ φυτεύειν, 
102 ᾗ µε ἐπηρώτησας 

ἡᾖβάν, πι Πογε αεἰα(ΐβ 6586, :ἴο 
Ῥο αὖ οπο’5 {411 Ῥοποιβ” τ 
167 ἠβώντας καὶ δυναµένους᾽ 
ἐργάζεσθαι 

ἡγεῖσθαν, υίαπι ρτασῖτε, "το ]εαᾶ 
ἴμο ναγ’: τ 1089 εἰ ἄλλοσε 
ἡγησάμην. 9. ἄισεγε, 
ἑίο ἨΠο]ᾶ”, «οε[ονα”: ο, 1Π8, 
τι 24, τν 194, Σντι 28, χνιτ 
18, 29, αικ 68, 61, κσι 78. 
ντ αἰἰτιρανο ποτᾷ αἀάθᾶ: 
Χιν ὃ ᾗ ἀποτετελεσμένον τοῦ- 
τον ἡγῇ ἐπίτροπον ; 

γωώνις όνος, ὁ, ἄιια, Ῥγίποερα, 
εαᾶρχ) » ομΙε[”: ντ 169, 

114 ἡ ἐν τῷ σµήνει ἡγεμὼν 
µέλιττα, «ἴπθ 4πεθη ὮῬερ) 
[οἵ. ΟΥ. ν 1, 24 βασιλεὺς 
ἐμοίγε δοκεῖς σὺ φύσει πεφυ- 
κέναι οὐδὲν ἧττον 3 ὁ ἐν τῷ 
σμήνει φυόµενος τῶν µελιττών 
ἡγεμών, Ἠε]]. 1 2, 328 
ὥσπερ ὑπὸ ἑσμοῦ ιηῶν 
ὁ ἡγεμών], ντ 210 τὰ τοῦ 
ἡγεμόνος ἔργα 

[ἤγουν”, εἴυε: κις τ1 οτ.] 
ἤδεσθαι, {πΐ, ἡἠσθήσομαι, 80ΟΥ. 

ἤσθην, ἀείεείαγί, 'ἴο ἴακε 
ἄεμσης: τς 6 ἠδομένη 
ἰσχυρώς, ΧΥ 66 μάλιστ) 
ἤδοιτο, ντ 17 ἡσθείς. 
ο. ρατζ. ΤΙ 68 ὅπως ἡσθῇς 
ἰδών, χι ϐ ἵνα διηγησάµενος 

|) 



ἡδέως 

ἡἠσθῇς, αν 7 ἤδηται ἀπο- 
δεικνύων, ΧΥΙ 160 ὅ τι ἡ γῆ 
ἧδοιτο φύουσα καὶ τρέφουσα, 
1.6. Γαοίτε εἰ αἴπιε Ἰαῦογα ΓΕΊΥ6 
εἰ πιίγίγε φΡοβδεί, 199 ἀκού- 
σαντα ἡσθῆναι. ο. ἀαῦ. 

ο κ 4δ, πχ ὔθ οἷς ἡ γῆ ἥδεται 
: ἡδέως, Ἀπᾶν. Πἱδεπίετ, «αἰα]γ”, 

ἐνη(Ἡ Ῥ]εαξατοθ’: ν 41 ἡ. δέ- 
χεσθαι, νι ὄ8 ἡ. ἀκούειν, ΥΙά 
69, χι 10 ἡ. διηγεῖσθαι, ΥΙΤΙ 
88 ἡ. θεᾶσθαι, Χνί 46 ἡ. µαν- 
θάνειν, νι 99, χι 86 ἡ. πυ- 
θοίµην ἄν. ἧδιον (ἴἱῦετ- 
ζμς) ὁρᾶν: κ 41 

ἤδη, ἴαπι, ἵπ ταξ. {ο {πο Ιπ1Τηθ- 
ἰαΐο ραβδί ος ἴπο Ιπιπηεά]- 

βίο ἔαίπτο:---1. «αΙτθοαᾶγ”: 
νπ 69 ἐπεὶ ἤδη χειροήθης 
ἦν, ΧΙΥ 2 ὅταν ἢ. γένηται, ΥΙ 
8 μᾶλλόν τι ἤδη ἢ πρόσθεν. 
αἰϊφιαπᾶο, ετο που’: τ 166, 
νπ ϐ4 ρα ἤδη κατενόησας; 
πι 150, ππ 106 ἤδη εἶδον, 
τικ 16, 20, 45 ἤδη εἶδες ; 
ο. οτι), «αὖ οποθ κ 
χι 2, τν 56 τούτους ἤ. τῆς 
χρήσεως ἀποπαύω, 89, αγ 22, 
χνιτ 22, 49. Ῥορππίπἁ 
απᾶ οσἑοπᾶίηᾳ οππγατάβ ἔγοτα 
ιο Ῥτδρδοηυ{, “Ἠοποε[οτί] ”: 
νι 196 ἤ. ἀπὸ τούτου, ΧΙΙ 
ὃ, 19, αν. 10 

ἡδονή, Ὦ ῆς, ἡ, υοϊρίας, ! οπ]οΥ- 
τηρηΐ”: αχ 1256 ἡδονὰς παρ- 
έχειν, 1 144 λῦπαι ἡδοναῖς 
περιπεπεµµέναι 

ἡδυπάθεια, ἡ, υοϊιρίας Ἱοποβία, 
εΙακατγ’: ν 4 ἡ ἐπιμέλεια 
αὐτῆς (50. τῆς γεωργίας) ἔοι- 
κεν εἶναι ἡδυπάθειά τις 

ἡδυπαθεῖν (ἡδύς, πάσχω), 
υοζυρίαίοπο Φεγεῖροτε, 'ἴο 
επ]οΥ ΟΠΡΕΙΕ”: νδ 

ἡδύς, εἴα, ύ, οοπαρ. ἡ δίων, 5α- 
Ῥοχ]. ἥδιστος, διαυῖθ, ἔι- 
σπάᾶτι, «Βηθεί’, 'ρ]εαξαπί Ἰ: 
αν 149 ὀσμαὶ ἡδεῖαι, ντ 49 

-----'. ἡμερινός στα 

τίς τέχνη γυναικὶ ἡδίων; 
61 κτῆμα ἤδιον ὄλδ ἐπιμέ- 
λειαν ἠδίω, 10 ἡδίστων 
ὀσμών καὶ θεαµάτων. ο. 
1Π8. νι 40 ἐργασία ἡδίστη 
ἐργάζεσθαι,  Τπισιπιάἰθείπια 
ἰτασίαίι, αν 28, τῃ 3228 τὸ 
πάντων ἤδιστογ. ἡ δύ 
ἐστι, ρίασεί: νι 14, χι σ1. 
ἥδιον (5ο. ἐστί): ν 4ὔ. 
τὰ ἤδεα, ἑοπ]οΥτηθη/{β’: ΧΙΙ 
86 τών ἡ δ έων, τι 

ἦθος (ἔθω), εος, τό, ΠΙΟΥΊΙΠΙ φιιας- 
ἄαπι γορτίείας, ἑολαταςἴετ”: 
πχ ϐϱΤ ἔχειν τι ἤθους βασι- 
λικοῦ, ΧΥ Τ0 τὰ ἤθη Ύενναιο- 
τάτους 

ἤκειν, αἄσκεε, «ἴο Ἠπνθ οοπιθ’: 
ντ 119 ἐπειδὰν ἡ ὥρα ἥκῃ, 
χχι 20 ἀνιδρωτὶ ἥκουσι 

ἥκιστα, βάν., πιπίπις, "]εαςί”: 
χΥΙ ὅ ἥ. ἐργαζόμενοι 

ἡλικία, α», ἡ, αείαδ, 'Αβο’, 
«πιο οἳ 119): ν Τ8 ἠλωκίός 
τινες καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων 

ἥλιος, ου, ὁ, δοἷ, ΄ἴλο δαη” . 
ΧΥΙ 68 (νεὸν) ὁπτὴν πρὸς τὸν 
ἥλιον, χικ 1260 ὑπὸ τοῦ 
ἡλίου γλυκαίνεσθαι, χνι Τ06 
ὀπτῴτο ὑπὸ τοῦ ἡ. 

ἡλιοῦσθαι», εοἶε αἀιγὶ, «ἴο Ὦθ 
βπηηθᾶ’: Χις 126 σκιάζεν 
τὰ ἡλιούμενα (οἴναρα) 

ἡμέρα, ας, ἡ, ἀΐεθ, αγ”: αι 59 
ἀγαθή ἐστιν ἡμέρα ὡς ἀρετῆς 
ἄρχεσθαι, 81 ἀπὸ τῆς αὗριον 
ἡμέρας, πχ 92 δι ὅλης τῆς 
ἡμέρας (ετ ἑοίιπι ἀἰεπῃ), 
Χντι ΤΤ ἐν µέσῃ τῇ ἡ. 

ἡμερεύειν, ἀῑεπι φοἴάιπι ἔχαπα- 
ἴφεγαο, «ἴο αροπᾶ ἴῑιο π]ο]θ 
ἀαγ): τν 16 

ἡμερινός. ἤ, όν, ἀϊπγπιιδ, “ὉΥ 
αγ): κκ 40 φυλακὰς ἦμε- 
ρινάς, Χχι 15 οΥ. η. ἡμερι- 
νὸς πλοῦς, πανυἰπαἰίο φας 
ἐπίγα ἀῑἰεὶ εραίίαπι αὐφοῖ- 
υεπάα οδὲ 



σδἃ 

ἥμερος, α, ον, δἰαδίυιιε, ἆοπιεε- 
ἐἶσις, «οα] να ἰοᾶ”,  ποῦ σν]]ᾶ 
}( ἄγριος, δἰζυεδίγία: νι 98 
τὰ ἥμερα, 68 εαἰίυαο 

ἡμίονος, ου, ο, Πππιζιδ, «8 πιπ]θ”: 
ΧΝΙΠ 28 βοῦς, ἡμιόνους, 
ἵππους 

ἥμισυς, εια, υ, ἀἰπιζαΐπις, φοπιίβ, 
έπα]Γ’. τὸ ἥμισυ 15 πβδοᾶ 
βυυβίαπάνε]γ: χντπ ὄθ µέ- 
Χρι τοῦ ἡμίσεος τῆς ἅλω, 
χχ 92 

ἠμφιεσμένη, απιἰσία: ν.Β. ἂμ- 
Φιέννυμµι 

ἦν, 1.ᾳ. ἐάν, ο, «1 5ο Ὦο ἐλπαί”, 
απαγς ν οοπ]αηοίῖνο: 
Ἱ ο, αντ 1 ἢὃν' ἄρα, 
ἦν τε-- ἤν τε, εἶνε--- δἶνρ, 
ἐπγπείἨοΓ---οτ”. ν 285, τι 
90 

ἡνίκα, στπι, φιαπᾶο, 'αἲ πο 
Ίος πθη”: αι 88 ἡνέκ᾽ ἂν 
ἔνδον καταλαμβάνοιμι 

ᾖπερ, ἀαΐ. οἱ ὅσπερ, φιιοπιαζ- 
πιοζυπι, “]αδυ αδ τπ 66, 
τστ 

"ρα, ας», ἡ, ἴἶο Τιαῦ. Τωπο: 
κ ὁ γὴ τὴν Μραν, τι 

2 
ἤσυχος, ον, ᾖἸεπίέιδ, «6ἷου, 

απ]οῦ’; αυτ 52 ἥσυχοι (]εῖ- 
ΡΊΕΙΥ᾽) βαδίζοντες ἹπῬὶ γ.]. 
ἡἠσυχη. Ο8, Απαῦ. τν 8, 11, 
Ο5ι. ν ὃ, δδ 

ἥττων, ΠΙίποΥ, υἱ]ίογ, «πυΟΥΞΘ’, 
εἰη[οτίου”: αι 167 ὕττων 
λόγος, ΧΙΙΙ 09 τὰ ἥττω ὑπο- 
δήµατα. ἧττον, πείπιι», 
ε]οβςφ”: τν Τθ6,ν 101, νι 190 

ἧττον δυνατόν, κ 47 ἧττον 
λανθάνει, ΧΙΙ δ1 οὐχ ἧττον 
ἤ, τν 126 οὐδὲν ἧττον, Χχ 
106. οὐδὲν ἧττον ἤ, 
πιζ]ιῖο πιῖπιι φιιαπι, 'ποῦ 
νιπας 165 (Παπ), «]αδί αβ 
πηποἩ ας: ττ 4ὔ, 1ν 96, 195, 
ν 4, 96, ντ 4, ντι 91, αχ 
150. ο, 68η, Υ Ττ οὐ δὲν 

ἥμερος------------θέα 

ἧττον οἱ δοῦλοι τῶν ἕλευ- 
θέρων 

Θ 

Θάλαμος, ου, ὁ, οι Ὀζσιταπι τιοί 
ἴογιδ φοπία][ί εταἰ: ας 16 
λαττα, ης, ἡ, Ππαγε, “ἴλιε 
β6α”: ντι 101 ἐν τῇ θ., ν 84 
καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 0. 

θαλαττουργός”, οῦ, ὁ, πιαγο εᾱ- 
6γσεπς, «ια υἰσίιπι φιαεγὶέ 
ἔπ πιαγὶ; ανι 951 

θάλπος, ους, τό, αθειµς, «Ἠθαί ”: 
θάλπη θέρους ){ ψύχη χει- 
μώνος ν 17 

θαμινά 7, ογεῦγο, « οἴίοπ”, «[γδ- 
απεπ{]γ’: τι 90 οἰκέτας ϐ. 
ἀποδιδράσκοντας 

θανατοῦσθαι, πιογέίΐ αζᾶίσεῖ, «{ο 
Ῥο οοπᾶαιηπθᾶ {ο ἀεαί]ι”: 
χιν 21 

θαρρεῖν, Όοπο απίἴπιο 6866: Ἱ 8 
θαρρῶν συμβούλευε 1.6. 8ἴπε 
πιείι, ' οοπβάεη{]γ 

θἄττον (οοπρ. οἱ ταχύς), 66- 
ζεγέαβ,' πηΙΏ πηοτθ ἀεβραΐσ]ι”: 
1 194, χικ 46 

θαυμάζειν, πιέγατέ, {ο γγοπᾶςι”: 
νῃ 209 θαυμάζοιμ᾽ ἂν εἰ µή, 
πιζγιιπι πι. βιερίσετα, 'ἲο 
χοσατᾶ να ἰἩ νγοπᾷοτ”: ο. αθο. 
αν 165, νττι 96. {ο]]οπγοᾶ 
Ὦγ τε]αῦ. αἄν. τν 146 ἐθαύ- 
µαζεν αὐτὸν (τὸν παράδει- 
σον) ὡς καλὰ τὰ δένδρα εἴη. 
ψιἩ οῬ]. 89ο. απᾶά ρατίορ. 
σπι 99 

θαυμαστός, ή, ὀν, πιῖγιβ, «πνοἩ- 
ἄθτ[α], «ππατγε]]οιβ’: τπτ 
105 θαυµαστότερον (8ο. 
ἐστί) εἴ τι ἐπίσταιτο, ν 60 
θαυμαστὸν δοκεῖ εἶναι εἴἵ 
τι Ἱ ϐ1 οὗ θαυμαστὸν 
τοῦτο---ὅτι 

θέα, ας, ἡ, δρεογαξϊίο, :α. Υίουγ”: 
τα 61 ἐπὶ θέαν, αἄ ερεσίαπι- 
μπι, Υπ Τ0, αγι 95 



θάλνω--------- 
θέαμα, ατος, τό, αροοίασιζιιπε, ' 8ν 

αἱρΗί”, «που: στ 150 κα- 
λὸν θέαµα, Ὑ 11 ἠδίστων 
θεαµάτων 

θεᾶσθαι, δρεείαγθ, «ἴο του, 
ετοε]λο]ᾶ”: τα 48, 66, ντι 20, 
Πδ. οιώπι αἀπιϊγαιίοπα 
ερεσοίατε: νι Τ4, νπΙ 88 τίς 
οὐκ ἂν ἡδέως θεάσαιτο ὁπ- 
λίτας πορευοµένους; 808. 
πχ 99 

θεατής, οὔ, ὁ, ερεείαίοη, «8 
αροοία{ογ’: πττ 21 

θεῖος, α, ον, ἀυΐπιις, εί «ἰπι], 
έπηΟΥΘ {Ώαη Ἠπππαη : χχι 299 
οἱ θ. ἄρχοντες, Τὸ, Τ6 )ί ἀν- 
θρώπινος 

θέµις, ἡ, /α5, “ἶαι 5 οείᾶ- 
Ῥμηαλεᾶ ὮΥ οπβίοπ)” χτ 48. 
1.,ᾳ. δυνατόν, Ροββίρ]θ’;. χτθδ. 
Ἠϊπο 

θεµιτός, ή, όν, Γα9, Ιἱοίέπι: πι 
99 οἱ θεοὶ οὐ θεμιτὸν ἐποίη- 
σαν εὖ πράττει, 21 ἐστὶ θεµι- 
τὸν (110 15 ῬορεἰὈ]θ καὶ πέ- 
νητι ἵππῳ ἀγαθῷ γενέσθαι, 28 

θεομαχεῖν», ἄεο τεριβπαγε, ἵτπ- 
υίία παίιγα αἰἰφιιαᾶ αϱεγα 
φοαῖῖε, «ἴο τοβὶςῦ ἀϊνίπθ 1θ- 
οθββΙ(γ”: αντ 14 οὐκέτι συµ- 
φέρει θεομαχεῖν, Ὁηδ 16- 
ἔθτεποθ {ο ο Ίαπβ οἳ βοῖ] 
απᾶ οἨπιαίο συΏΙοὮ τηπδί Ὦο 
αἰοπᾶεᾶ {ο ἵη ασεϊοπ]ίπχο. 
Οἱ. Ἐττ. 1Η. ΔΑ. 1409, Ῥαοσῃ. 
4δ, 8256, 1255, Αοῦ. ΑΡροςΡί. 
Χχητ 9 

θεός, οὔ, ὁ, ἄειι, ' ροᾷ ”, «ἴ]ια 
ἀεΙ(γ’: ντ 194, 197, 157, 
161.168,167,1Τ0. οἱ θεοί 
}( οἱ ἄνθρωποι: τ 84, ντι 168, 
κ 4θ, χι ὃ, χν 209. ση 
οπῦ {πο ατίῖο]α: υ 14, χι 9. 
οἳ βροοῖα] ροᾶᾷς: τα Τὸ2, 
νι 100 ὅταν χειµάζῃ ὁ θεός 
4.6. Ζεύς), 108, ανα 10, 16, 
18, 26, κσ ὔ9. πρὸς τῶν 

. Θεώ», ρεΥ ἆεοβ, '1π Ἠειγεη’5 

σον 

παγηθ στ 10, 67 πρὸς 
θεών, κ 60. σὺν τοῖς 
θεοῖς, ορε ἄεοτιπα, «Ὦγ ἴμα 
νη]], ἔατοαν οἳ πο ροᾷβ”: 
στὸ,κ 0ὅ, κι 120 

θεράπαινα, Ἡς, ἡ, 
ἑλαπάτιαϊϐ . ντ 40 

θεραπεία, ας, ἡ, στιγαίίο, οιζέιις, 
ἑαίεπΙοη”, “σοαχθ’: ντα 67 
(ο εαρε]]εοίῖ]ο τοβατοἰεπᾷα), 
χχ ὄ8 (46 ἵεττα οο]οπᾶς) 

θεραπεύειν (θεούς), οοἴεγε (ἄεοφ), 
νεπεγατὶ, «ο ἆο βαχνίοῬ {ο 
ἐπογςΗῖρ᾽ (ῶιε ροᾷβ): ν 106, 
χτ42. 2. οοἶεγο ({εγγαπη), 
εἴο Π11” (1η στοαπᾶ):  ὅδ. 
ΡΑΒΒ, Χνι 28. 9. 617αᾳΤο, 
εἴο ἴακο ο8το οἳ): τς 99 
6. τὰ δεσπόσυνα χρήματα. 
οιγατο αερτοίος, “ἴο ἴοπᾷ”, 
ἐνιαΙδ προπ) (Πο βἰσ]): τι 
200, 901 

θεράπων, οντος, ὁ, δέτυις, «8 
βοιναπ{”; 1βοβοπιασμα5 αἆ 
ἨχΟΙΕ6ΙΗ στ 229 ἐὰν ἐμὲ σὸν 
θεράποντα ποιήσῃ, πτι 104 
ἐπιμελῆ 0. 

θερίζειν, πιείοτο, Πιεββεπι ᾖα- 
6ΕΥ6, “ἴο τεαρ’: ανῃτ 1, 11. 
αεξίαίεπι ἐγαάισετε, ΄ἴο ραξ55 
{πο βαπιπηοτ’: γ 46 θερίσαι. 
Ο. Απαῦ. ττ ὅ, 16 

θερισµός ὃ, οὔ, ὁ, Πιεδείς, 'τεΒ)- 
Ἰηπσ”: Χυπι 29 

θερµαίνεσθαι, οαἶε[εγὶ, «ἴο ο 
Ἠθαίοᾶ”: ατς τὸ 

θηλύνεσθαι 

αποϊτῖα, 

«θερμός, ή, όν, σαϊζᾶις, /Ποῦ”: 
Υ 44 ϐ. λουτροῖς 

θέρος, εος, τό, αεδία», “ΒΙΠΙ- 
ΙΙΘΥΓ”: ΙΧ 21 τοῦ θέρους, Χνι 
6δ, Τὸ ἐν τῷ θέρει, ν 17 
θάλπη θέρους 

θήκη, ης, ἡ (τίθηµι), οοῖῖα, ο0ι- 
ἀἰίογίιπι, 8 ΒἴΟΥΘ-ΤΟΟΠΙ᾽: 
ντα 119 

θηλύνεσθαι”, ο[επιίπανί, ϱἴο 
ρο τηβᾶθ ποπιαηΙβΏ”, «εΠθί- 
ταίεᾷ”. τν 16 
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θήλυς, εια, υ, πιιπευγίε, «16- 
πηβ]θ: ντ 102 θῇῆλυ καὶ 
ἆρρον (ζεῦγος), 146 τὸ ἔθνος 
τὸ 0. ἢ τὸ ἄρρεν 

θήρα, ας, ἡ, υἐπαίἴο, «Παπ πρ”: 
ν 960 θήραις ἐπιφιλοπονεῖ- 
σθαι 

θηρεύειν, σαρίαγο, ατιοιρατὶ, 
ἑίο Ἠαπή α[ἴογ”, «ἴο ψαίομ 
{ογ”: Χς 100 αὖρας θηρεύων 
μαλακάς 

θηρίον, ου, τό, /εγα, «8 π]ᾶ 
ΑΠΙΤΩΦ]᾽, ϱΙΟἩ 45 ατθ Ἠαπίθς : 
ν28, 99 

θηριώδης, ες, Ὀεϊζέπις, ' Εἱ [ος 
ψη]ᾷ Ῥεαςίς’: χτπ 46 θηριώ- 
δης παιδεία, }αΜῖο φιια θεδίίας 
οορωπέµγ οὐβεφι, ο. αἲί- 
οἴοπᾶο οἵρίς οὗ ραπῖεπᾶο 

θοινατικός”, ή, ὀν, αἲ εοῖ- 
6ΠΊΊι66 ἐγριῖαξ Λεγίποης: 
ΙΧ 44 τὰ θ., ΄ αξεᾶᾷ ο {θβίϊνο 
οσσαβΙοΏς) 

θράσος, εος, Τό, 
ἑροπχασθ”: ντι 142 

θρέµµα, ατος, τό, οπΊπε απίπιαϊ 
φιοᾷ αἰνιν, -α ππατε]ηρ’, 
ἑοτθαίιτο’: κκ 126 

θύειν, εαογἰᾖσαγαο, «ἴο βαοτί- 
ορ”: νυν 14, χι2,τ 8 θύειν 
πολλά τε καὶ μεγάλα, 48 
ἔθυσα 

θύρα, ας, ἡ, ἱαπια. “8 ἆοοτ”: 
1χ 260 θύρα µέσαυλος 

θυραυλεῖν ὃ, Γογῖξ αὔοτ6, «Το 11νθ 
οτί οἳ ἆοοιβ’ )( ἔνδον µένειν : 
νι 1056 

θυσία, ας, ἡ, 51, ο θτίησβ: 
νγ 909 θυσίαις καὶ οωνοῖς 

αιᾶασία, 

Ι 

Ἰατρικός, ή, όν: 1 4 ἡ ἱατρι- 
κή (5ο. τέχνη), αγ πιεᾶίσα, 
«βΠχροαιγ’, «τηθᾷΙοῖπθ) 

ἰατρός, οῦ, ὁ, πιεᾷ[σιδ, «8 ΡΏγ- 
βιοίαη ”. χπι 8, ΧΥ δδ 

θῆλυς--------ἵκανός 

ἰδεῖν (εἶδον), υἱᾷεγα, «ἴο 508’: 
ΤΠ 68 ἰδών τι ἢ ἀκούσας, ΝΙ 
80 ὄντινα ἴδοιμι καλόν, τούτῳ 
προσῄει, να 1, κ 19, κιτ 
106, κχι 98. ση ἄοπρ]α 
ποο. αι 20, απ 91, κ 66, 
χικ 160. υΐφεγο, {ο νΙβῖζ’, 
ἐσα]] οηἨ : ατ 88, 89 εἴ τινα 
δεόµενος ἰδεῖν τυγχάνοιαι 

ἰδίᾳ, αἄγ. (αἱ. {οπι. οἳ ἴδιος), 
Ῥγέυαίΐπα, ϱεγ 86, “Ῥτϊγαίε]γ ̓  
){ δηµοσίᾳ: χι 154 

ἴδιος, α, ον, Ῥγορτίις, 81118, 
έοπθ”5 ου); ντ 220 ἄλλαι 
ἴδιαι ἐπιμέλειαι, αἄ ἴε 8. 

αἆ ἑωιπι ο[οίιπι ρεγίπεπίες, 
τα 116, κχι δ4 

ἰδιώτης, ου, ὁ, Ἰιοπιο Ῥγίναίι», 
έοηθ ἵῃπ α Ῥπναίθ οία- 
Ποπ) )(τύραννος: 1 111. 
πιῖῖες ϱγεραγία8, 8 Ῥτϊναίθ 
βο]ά1ογ) ) στρατηγός: αχ 
88, χχι 96. ο. 66Η. τοῖ, γΊι- 
αἱβ, ἱπιρεγέέις, “απρτασΙεεᾶ, 
τηβ] ]]6ᾶ 1): τι τ1 ἰδιώτης 
τούτου τοῦ ἔργου. Ο6. Ἠετ. 
1. 976 π., Ἐ]αῦ. Ῥτοίαρ. Ρ. 
946 Α ἰατρικῆς ἰδιῶται 

ἱδροῦν, ειιάαγε, «το βγεί: τν 
166 πρὶν ἱδρῶσαι, και 18 
ἱδροῦντες 

ἱδρώς, ώτος, ὁ, διᾶοτ, "Βπθαῖ: 
χ ὄδ 

ἱέναι, {γαε, υεπίγε, /ἵο ϱο”, 
6οοπιθ’: τν 67, χιτ 10 τών, 
κκ 1926 ἐπὶ τὸ βέλτιον ἰόν, 
Υ ϐ29 ἰόντες εἰς τὰς---χώρας 
(ιοβ111ογ), σι 50, κκ 48 
ὅταν διὰ στενοπόρων ἵωσι. 
ἴθι, αφεᾶιώπ, α, ουτα οἱ {4η Β- 
Π1οη Ὀθίοτθ αΏ Ιπιρεγα[ῖτο: 
ΧΙΙ 94, χις 19 ἴθι δή, 90 

ἱκανός, ή, όν, οἳ Ῥ6ΙΒΟΠΑ, 
{άοπειςδ, «ιΐ γροΐοεί,  6ΟΠΙ- 
Ῥοΐαηῦ᾽, «οαραΏ]θ ”; ο. 1ΠΕ. 
1ν 48, Υ 99, νπ 26, 456, νι 
84, χτι 22, 42, χιπ ὄ, 11, 
χΙν 9, αγ ϐ. οἱ {μ1πρε, 



ε ο 3 / 
ἱκαγως--------"“ἰσχυρός 

5οποπρ]ι”: π 99. ο, 1πῇ, 
πι 26, ν 24 ἱκανωτάτη. 
{άοπεις, βαβιοισπῦ Γοτ ἴ]θ 
Ῥαγροβθ”: σι Τ8δ, αι 119 
ἱ. τεκμήρια, Χνπι 14 ἵνα ἱ. 
τὰ ἄχυρα μᾶλλον Ὑγίγνηται 
(566, ἨούγεΥος, Β{αχ7 {αχκες 
ἱκανὰ μᾶλλον 8βξ- ἱκανώτερα, 
ΦΙιγες Ραἴεαε) 

ἱκανώς, κδαξίς, ᾖίαπα, ία ια 
φαν εδ, "εποαπρῃ, “ρεγ- 
16οΙ1Υ’, ' αἀοαπαία]γ’: απ 9, 
19 ἱ. πλουτεῖν, 1ν 88 ἵκα- 
νῶς ἀρήγῃ, νι 64 ἱ. πεπεῖ- 
σθαι, ΧΙ 2 ἱ. ἀκηκοέναι, ΧΥ 95 
ἱ. καταµεµαθηκέναι, χνι 28 
ἱ. ἀποτεθαρρηκέναι, Χικ 256 
ἕκαν ὥς οἶσθα 

ἱλάσκεσθαι, ᾖίασαγε, Ίτορί- 
πι εἰθί γεᾶᾶεγο, 'ἴο α- 
Ῥ6α5θ, ΄πιακο ῬτορίΙοιβ’: 
Υ 109 τοὺς θεοὺς Ἱ. 

ἱλύςὸ, ύος, ἡ, πια, ἑπαπᾷ”, 
«βΗπιθ”; κνπ 89 

ἱμάτιον, ου, τό, 4ο γραϊῖῖο 
18Ο Ἰεσϊίαν αραᾶ ἈΧεπο- 
Ῥ]μοπίεπι (54112), να 58 
ἔρια παραλαβοῦσα Ἱ. ἀποδεῖ- 
ξαι. τὰ ἱμάτια, υεείε, 
ερ]οίῃοβ᾽:; 1ν 158 τών ἵμα- 
τίων τὸ κάλλος, σα 194, χ 
τὸ, ΧΙ 6θ, χντι 20 παχέα 
ἵμάτια 

ἵνα, Άπαὶ οοπ]αποβοη, αἱ, 
ελπαῦ᾽, «1π οτᾷεν ἐπαῦ”. τι 
12, κιτ 11. 90, ατ 9, αν 64, 
χντι 14, 16, 61, ας 107 

ἱππάζεσθαι, εφιίατε, οηιῖ- 
ἰαπᾶο 56 Εεπεγοςγθ, “ο ἴαχκο 
Ίοχςθ οχοτοῖςθ’: χι 101 ἵπ- 
πασάµην ἱππασίαν ὁμοιο- 
τάτην ταῖς ἐν τῷ πολέμῳ 
ἀναγκαίαις ἱππασίαις 

ἱππασία, ας, ἡ, ἐηιιἱαξίο 8. ἄε- 
σιγεῖο εφιεεὶγῖς, «τιάηρ’, 
6Ίοχςο εχετοίςδο”; πι 101 

ἱππεύς, έως, ὁ, εφ ιεΒ, - τιᾶςτ”: 
αν 88, Ὑττ 27, 90, 41, τς 91 
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ἱππικός, ή, όν, επιιοείεν, «οξ 
ἩοχβΘΠΙΘΠ”: νι 60 {ἱ,. ἀγῶνα. 
Τ. τεῖ εφιοβίτί Λετίίις, 
ἑακ]]οεᾶ ἴπ τιάΙησ) ) ἄφιπ- 
πος: ΧΙ 121 ἐν τοῖς ἱππικω- 
τάτοις λεγόμενο». ἵππι- 
κώτατα, βάγ., ἔέα αἱ ἄεοεί γεί 
εφιιεκίτἰὶδ ῃεγἱεείπιοδ: Χχι 
44. ἡ ἱππική, Γ65 εφιεξ- 
τγίε, «τιαιπςσ), ἨοτβΘίΙΒΗ- 
ϱΠῖρ”: τα 69 ἀφ' ἱππικῆς 
εἰς ἀπορίαν ἐληλυθότας, ϐ1 
διὰ τὴν ἱ. εὐπόρους ὄντας, 
το ἱππικῇ χρῆσθαι 

ἱπποκόμος, ου, ὁ, ο(ιιογιιπι οι- 
γαἰοΥ, εφ ιΐεδο, «8 ϱτοοπα”: χι 
25 

ἵππος, ου, ὁ, 6η 115, “8 ἨοΥβθΘ’: 
τ 49, τι πθ, τι Τ8, ν 24, 90, 
104, τς 91, αι 20,256, 271,99, 
106, πττ 117, τι Τ8 ἀγαθὸς ἵ., 
χι 114, 116, ν 28 σὺν ἵππῳ 
ἀρήγειν τῇ πόλει. οἱ ἵπ- 
ποι, ἐΠ1Ογιπι σεπιις: υ 29, 

χ 40, πα 116, χυτττ 28, απ Τ6 
ἵπποις χρῆσθαι, Ττ 

ἱπποτροφία», ας, ἡ, διιπερέιις ἔτι 
εφιῖς αἴεπᾶίς, ΄α. Κθερῖηρ οἳ 
Ἠοτςες᾽ {ος {πο βεγγῖορ οἳ 
{πο βἰαΐο: Ἱτ 40 

ἴσασι, δοζιπέ: κκ πθ, γ.5. εἷ- 
δέναι 

ἴσος, η, ον, αεφιδ, «θπα]”: 
ΧΙΤΙ 06 τῶν ἴσων τυγχάνειν. 
δὺ ἴσου, αεπιο ἐπίεγυαϊῖο, 
ἑαῦ ε(τπα] ἀϊξίαηορθ”: τν 147 

ἱστάναι, εἱείεγε, κἰαίμθγο, ετἰ- 
6616, ΄Το ϱεῦ αρτϊσ{”, «βαρ- 
Ῥοτῦ”: Χις 1285 ἄμπελος ἆνα- 
βαίνουσα... διδάσκει ἱστάναι 
αὑτήν. ΡΑ85. ΤΙτι 90 ὁ 
τρέχων τὸν ἑστηκότα, ΧΥΙΠΙΙ 
Τ στὰς ἔνθα πνεῖ ἄνεμος 

ἱστός, οὔ, ὁ (ἱστάναι), «ἴπο πγεῦ- 
Ῥθαση”, Ώθηορ ἐεία,, ἴπο περ”: 
Χ 06 πρὸς τὸν ἱστὸν προσ- 
στασαν 

ἰσχυρός, ά, όν, τούιδέμε, υαἰϊ- 



0293 ἰσχυρώς------------- 

ἄι8, βοηρ᾽ )(ἀσθενής: χυΥπ 
60 ἀνθρώπῳ τῷ ἰσχυροτέρῳ 
πλεῖον βάρος ἐπιτιθέναι. οἳ 
Ά Ῥ]απί: χκις 61 ἰσχυρὸν 
τὸ φυτὸν ἂν ἡγοῦμαι βλαστά- 
γει». οἳ πηθ: χυπ δ9 
τῷ οἴνῳ τῷ ἰσχυροτέρῳ 
πλεῖον ἐπιχεῖν ὕδωρ. οἳ 
βο]]: αν 6θ ἄρα τὴν πά- 
χυτέραν γῆν (λέγει) ὅπερ 
ἰσχυροτέραν; 1.6. οτ] 
Ῥ]α5 βοπιεη{ῖβ οτοςἱ 
Ῥοΐοαςί, 64 

ἰσχυρῶς, υελέπιοπίεν, οὉαἶάς, 
ένοτΥ παπο”, «παΙσΙΙ]γ’: ο. 
νοτὸ. τν 81 ἰσχυρῶς ἐπιμε- 
λεῖσθαι, 89, ΧΙΠ 2 ἰσχυρώς 
τωὶ παριστάναι, ΧΠ ὅ Φυ- 

λάττει ἰσχυρώς, στ 110 
σαλεύειν ἰσχυρώς, ΙΧ ὅ ᾖδο- 
µένη ἰσχυρῶς. ο. α]. 
πι 6θ δυνατοῦ ἰσχυρώς. 
ἰσχυρότατά γε ἵπ α{βτπια[ίνο 
ΥΘΡΙΥ, πιασίπιο Όεγο, ΄ πιοβύ 
οοτίαΙπ]γ᾽ς 1 109 

ἰσχύς, ύος, ἡ, τοῦιγ, υἱθ, ' Ῥο- 
411γ εἰτοισί]μς ν 19. οἳ 
βο11: αντι Τ2 ἰσχὺς αὐτῇ 
(5ο. τῇ Υῇ) ἐγγίγνεται 

ἴσως, ϱΥ9/εσίο, Ἀδοᾶ ἴο βο[ἴεηπ 
8 Ῥοβ]ζίγο αββοτίίου: 1π 69, 
90, ντι 107, 191, αι 124, 159, 
αχν 22. ἴσως, ΙΙ ἄν 
απᾶ οῬρῦύ., ογίαβεῖθ, “Ῥτο- 
Ῥαβ]γ’: 1τ 96, 1ν 97, να ῃ 
πεχΏ ποῦ οχρτθββεᾶ: Χις 119 

κ 
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Ῥαχαίο 11ο οαβ ἔτοπα {πο 
Ρταῖη”: ΧΥΠΙ 4] καθαροῦ- 
µεν τὸν σῖτον λικμώντες, 
6δ ἐπειδὰν καθήρῃς τὸν 
σῖτον 

καθαρός, ἆ, ὀν, ἆθ Ίοςο, 
Φιαγιδ, επρεάξμβ, Όασιις 
α πτεῦι ᾖΛῬτοβρεσοίιπι αιιῦ 
τοργεβδιπι ἀπιρεαἰεπίϊθις, 
ἑοἰθατ), “ορθοπ’: ντ 191. 
ο{Γ οοτΏ: ΧΥΠΙ 08 τὸν καθα- 
ρὸν (σῖτον), 1.6. υεπιζαϊῖοπια 
Ργφαέιώ. ο. ϱεῃ. ΄οἶθας 
{τοτα”: χνι 06 ὕλης καθα- 
ρὰν γῆν, κκ 107. 1ΙΟΊ. 
Γιοαῖιθ, βεππίηθϱ’”: κ 48 
σῶμα καθαρό», τῇ ὄψι κα- 
θαρωτέρα 

καθεύδειν µετά τινος, ἀογπιίγτα 
οιπ αἴίφιο, ο οοπϊπσῖίο, 
ε{ο οοπαδΙ6ς ντ 67 

καθῆσθαι, δεάεγα, “ἵο βἲθ”: ντ 
2, 4, ντ 60. εἰο 1ειᾶ α 
βοάεπίαχγ 116”: τγ 16, ντ 56, 
χθ4, 81 

καθιστάναι, εοἱοσατα, ''ο 5ο”, 
ερίαβιοη): Χκ ὃδ φυλακὰς 
κ. ἡμεριωὰς καὶ νυκτερινά». 
οοπιβἐτίιιογο, «γεατε, ' ο 8)Ρ- 
Ῥροϊη{” ντ 162. ΡΑΒΒ. 1ΙΥ 
95, νηΏ πο 80ο., Ῥτ6- 
ἀϊοαίο απᾶ οῬ]. τν 62, Τθ, 
χιτ 4Τ, Ττ, χτιτ ὅδ. 1Ἠ- 
ἐταηβΙ{ϊνα]τ: πτι 9] κα- 
ταστήσαντες ἐπὶ θέαν, ἑπι]ῖ- 
ὐίία παυΐ [οἳ. Απαῦ. τ 8, 16 
ἐπιστήσας Βο. τὸν ἵππον]. 
ΡΑΔΒ. ΔΟΥ, 2, {ο Ῥο Ὀτοισηύῦ 
1Ππ{ο ϱ ορτίαίη βἰαΐθ”: τ 60 
μὴ εἰς πολλὴν ἀπορίαν κατα- 
στῇῃς (τεζἰφατίβ) 

καί:--Α. οορα]αΐϊτο, εἴ, 
ἑαπᾶ ), Ιοἰπίηρ βἴπσ]θ πγοτᾶβ 
απᾶ 5οηίθηοσθς Το οὔΠ6χ5 Ῥχθ- 
ορᾶΐπς: κτι 90 ἐμοὶ καὶ τοῖς 
ἐμοῖς, 1 4, ΤΠ 45 αὐτῷ καὶ 
τῷ οἴκῳ, 91 τὰ καλὰ κἀγαθά, 
1Υ 49, 1 155 µώρων καὶ δα- 

ἀγώ, 1.ᾳ. καὶ ἐγώ: πι 
κάειν, αεσεπζεγο, «ἴο ΕἰπᾷΙθ’: 

χντι 2] πῦρ κ. 
καθά (καθ᾽ ἅ), φιοπιοᾶο, ΄πδῦ 

88): αν 9ὅ 
καθαίρειν, ιγβατο, ' νο οἶθαπ”: 

αχ 6ὄδ καθαἰρειν τὴν γῆν. 
Φιφατο υεπζαπιάο, 'ἴο 96- 



, 
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πανηρώ», 110 τὰ σώματα καὶ 
τὰς ψυχὰς καὶ τοὺς οἴκους, 
1Ι 98 τὸ σὺν σχΊμα καὶ τὴν 
σὴν δόξαν, 1 149 ἐργάζεσθαι 
καὶ μηχανᾶσθαι, τ δτ, 60, 
66, 67, τα ὅδ, 1ν 16, πα 102 
ἐπὶ πθρ ἐλθόντος σου καὶ μὴ 
ὄντος (50. πυρὸς) παρ) ἐμοί, 
ν 900, κκ 468. ἑαπᾶ), 1η 
Ώιο βεη5θ οἳ ΄απᾶ γεῦ”: τα 
14, 64. {ο αᾶά αορι]οί5 
βίος πολύς: ΤΙ 19 πολλὰ 
καὶ παντοῖα, 1ν 149 ὀσμαὶ 
πολλαὶ καὶ ἡἠδεῖαι, κιν 92 
πολλοὶ καὶ φιλοκερδεῖς ὄντες. 
χθρο{1{1οη οἳ καί ἵπ Β8ΊηΘ 
οἶαπαςο ἄπο {ο οοἱ]οσαίϊοη οἳ 
ποτᾷβ: τ 86. καὶ οὗτος, 
πίο ἰᾶεπι, εἰ Ἰς αιίᾶεπι, 
«απᾶ ἴήβ {οο”; αβδεᾶᾷ ἴο 
οπιρΏαςίζθ 6οπ1θ απα]{γ οὗ 
{αοῦ ἵπ τοίθγοηοθ {ο πηαῦ 
Ῥτεοεᾶθς: π 56, τα 29. 
καὶ ταῦτα, ἑάφμο, οἳ φιῖᾶσπε, 
ἐπιρτίπιίε, Ῥγαεβοτίϊπι, ! απᾶ 
ἔλαί {οο”. νεα],  αἲ] ἐ1ιο 
νη1]θ”, νι πο Ῥατ[οῖιριθ 
πλεη 16 βἰαπᾶς ἵη απ α- 
νετβαίῖτο τε]αίοηι: ντ 144, 
χι 1, χυπ ὃ9, κκ 1560. 
Ἡ. καί-- καί, οτπι----ἴπι, 
αια---πιια, “ποῦ οη]γ’, “Ὀαῦ 
8ἱ5ο’”, ΄α5 πο] 48), πηθτθ 
οἶααρος οἳ α ἀπῑετοπῦ παίπτο 
οΥ ρατα]]ε] {ο οποἩ οίἩοχ 81θ 
{ο Ὦθδ οοπποοίθᾶ (οππι ἄθ 
ἀπαῦτς τεῦας πηαπῃ από ἄπο 
ο ππα Ῥταθάϊοβηίαχ ΟΟΠΙ- 
ππππΙ{θτ): τ 42, 1νθ, 11, 68, 
107, 156, ν 70, 84, 108, ντ 
2τ, 49, νι 48, 48, 89, 122, 
288, ντ 92, 112, τς 17, χα 
91, 1068, σττ 89, κιν 42, 
χντπ 18, αχ 2, 99, 118, 121, 
128, πσι 4Τ. τε καί, 
πΊετοθ πο ποίοηπβ 81θ 1η 
οἶοξο οοπποχίοη: 1 141, π 
98, 1ν 14, 29, 81, 102, 152, 

093 

γι 98 καλός τε κἀγαθός, 05. 
χι 195, ντ 44, 41, ντι Τ0 οἴκου 
τε καὶ τέκνων, 91 ἐκ τοῦ 
καλοῦ τε καὶ δικαίου, 122 
τά τε ἔνδον καὶ τὰ ἔξω, 
198, 1κ 19 ἔργα τε καὶ σκεύη, 
ΧΙ 0 βαθεῖς τε καὶ ἐρρω- 
µένους, ΧΥ 29 θεοῖς τε καὶ 
ἀνθρώποι», Χκ ϐ9 ὑγροῖς τε 
καὶ ξηροῖς, Τ2 τοὺς κακούς τε 
κἀγαθού». τε--καί- καί: 
τ 199, τν 168, ν 46, ντι 177. 
τε--καί---καί---καί: αἹ 40. 
ἄλλως τε καί, οἶίπι αἴίας, 
έωπι ργαεδοτίΐπι,' οβροσἰα]1γ’: 
χτο, χγ Τ7. ἅμα--καί. 
χΤΙ. ἅμα τε--καί: Υ 4. 
ἅμα---καί--- καί: ντ 22. 
κάν, εἰ εἰ, “απᾶά 1”: 1 49, 
ιν 6δ, σκι 90, ανῃπ ϐ2. 
κάπειτα (καὶ ἔπειτα): Ὑπ 
ὅδ. καί---Ύε, εί οετίο, 
οἱ αἄεο, 'απᾶ ναί Β ΠΙΟΙΘ᾽, 
Ἰη τερ]]θβ “Υες απά”: τ 16, 
98, 54, 49, τα, 99, 102, 152, 
τα 98. 84, 1ν 128 (ΙΠίετρο- 
516418 βορίοπα γοσοαῦτ]1), νι 
196, ντι 4, 28, κα 08, 102, 
χ 189, ὄθ, κντ 62, χυπ στ, 
80, αντ 28, 21, 42, κκ 90. 
καί-- δέ, εἰ Όεγο, {πδιρεγ 
εἰίαπι, ΄απᾶ {ατίμετ), ΄παγ 
πΠΟΥΘ’, “απᾶ Ιπᾷθεᾷ ̓  (8ς6- 
οοτάῖης {ο Ἐτῆρογ καὶ 18 
έᾳ]βο) απᾶ δέ "απᾶ”, Ὀαῦ 
ψηα Ἠατίαης {ο 1ΘΥΘΥΒΘ) : 
τ 86, 140, τν 7, Το, τ 58, Τ4, 
στ, 91, νατ 111, 147, 169, 179, 
ντι 1298, τς 20, 25, π1, Τ4, 
τθ, 88, 92, κ 61, 65, τθ, ατπ 
99, αν 91, χντι 76, 90, αυττ 
19, κς 48, 68, 196, 1602, κατ 
09. καί---δέ τοι: στ 4Τ. 
1Π1. καί, Ῥτοβχοᾶ {ο 1ΠίεΥ- 
χοσαβῖνος Ίο {πο Ἐπσ]ς]α 
ἑαπά”, ὪΠΙοὮ νο προ πθη 
εἰορρῖησ α βρθᾶκετ νψζἩ 
αη αὐταρύ πχρεηέ 4πθβοἨ : 
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καὶ τίς τ 194, ττ 46, ντι 98, 
92, 96, τς 1; καὶ ποῖος νἩ 
1Τ1: καὶ πόσον τι 16: καὶ 
πώς τ 190, τα 8, χι 156, κτ 
89, χτῃ 20. η α{ὔτηλα- 
νο τερ]θβ: καὶ πάνυ γε 
πτ 11, κι 60: καὶ µάλα γε 
νπ ὄδ; καὶ σφόδρα Ύε ΤΙΙ 
84, καί-- δή, ΝἨ6Υθ 8 
τς, οη νῖο εροσ]α] 6Π1- 
Ῥ]αρῖς 15 Ια14, 15 ϱαρ]οϊπαᾶ, 
ἑαπᾶ 1η ρατσπ]αγ”ς 1 98, χι 
16, κις 91. καί--γε δή: 
ν 104. καὶ δῆτα, 46 ϱγο- 
7εείο, 'απᾶ 1εῦ τηθ {6]] γοι”: 
πι 22 (ο. Ατὶας. Αν. 611, 
1010, ἘῬαπ, 62, Ἐοο]. 9158, 
986). καί---µέντοι, εί 
Όεγο: 1ν 19. 1608, νι Ἱ, χ 
61, 68, πι 17, κκ 142 [οἳ, 
Ατίςῦ. ΑΟἨ. 1026, Ῥαμ, 105, 
ὙοβΡ. Τ46]. καὶ τοίνυν, 
ἑαπά σηηα]: ν 8, κ δὄ, 
48, χνι 5θ, χνιτ 88 

Β. 48 8η αἀνοτοὮ, Ἱη- 
ἨΠπεποῖης απᾶ οπιρηαβἰζῖησ 
βΙησ]ο νοτᾶδ οἱ οἸ81βδεβ 
νυπ]οὮ 15 Ῥτοσθάθβ, οἰίαπι, 
οεῖ, αἄεο, “αἱβ6ο’, “61εΠ’, 
επ {αοῦ”, “οβροσΙα]]γ” τ19, 
91. 28, 98, 98, 68, 91, 144, 
1471, 159, τ 62, 84, 868, τπ 
17, 26, 28, 81, 41, 116, τν 
16, 1956, ν 10, Τ8, ντ 7, 45, 
67, 69, ντ δ1, 185, κ 29, 
πι ο. 69, πα ου, 65, 
ΧΙΙ 4ὔ, χνι 28, χντ 46, 
χνττι το, χτς Τθ, 85, ας 120. 

ἀλλὰ καί: χς 6, 46, κσι 71, 
εἵο.:; ἀλλὰ καὶ δέ αι 126: 
οὕτω καί κν Τθ, κκ 96. 
καὶ πάλαι, ἰαπιρτίάεπι: Χϊνς 
117. ντα 00 καὶ ἀπών, 
έργεη η ἩἨϊβ α8ὔβεηςρ”. 
εἰ καί: χι 196. καὶ εἰ : 
τ2ῦ,1τθ». καὶ εἷ--καὶ εἰ, 
εἶνο---δἶυνο: τι 102. καὶ 

εἰ µή: 1 20, 50, τ 82. 
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οἷον καί: χχτ 19. κἄν-- 
καὶ ἐάν, οἰίαπι αἱ, /6Υθ6Ι 
1 1 49, ντι 44, 190, 
ΧΙΥ 94 ὅμως καὶ εὖ πάσχον- 
τες ἔτι ἀδικεῖν πειρωμένους. 
κν 950 ἔτι πρὸς τούτοις καί. 
καὶ νῦν, πιιίπο φιοφ 6, ' ΘΥΘΠ. 
που), 881 18): νι τ. 
καί Του οὕτω καί: κνπτ το 
[ο, Μαἰ{]. ντ 10, Αοἲβ νττ δ1, 
ν.8. οὕτω]. δὲ καί, ΄απᾶ 
αἱδο”: τν 118, ν 85 (ϱ), 66, 
τδ, ντ 47, υπ 108, 120, ντ 
92, 125, τε 26, 44, κ ϐ8, 
09, πι 147, αν 45, ας 198. 
οὕτω δὲ καί: αν 48, κκ 100, 
πχτ ὄδ. ὡσαύτως δὲ καί: 
νῃ 191. καί, αὖ α1!’, 
εκρ]είῖνο α[ζει 1Πίεττορα- 
Ἴγθβς χτ 9ἱ τἰ αὐτὸν καὶ 
δεῖ ἄλλο ἐπίστασθαι; πβαα]]γ 
α[ΐοτ Ιπίειτοραίϊνος 15 ας 
{1ο {οχγορ οἱ ῥγασίετεα, Ῥοῦ- 
βοη αἆ Ίαν, Ῥποεῃ. 16Τ8. 
καί, οαπιπ]α{1νο 1ῃπ 680] 
οἳ ἆοτπβ]α-πιεπιρετεᾶ ΟΥ 60Υ- 
χθ]α{ῖνο οἸααβ6Β: οἱ μὲν καί 
---οἱ δὲ καὶ 1 126, χιτ 16. 
ΧΥΙΙΙ Τὸ, κιςκ δτ; ὥσπερ καί 
-- οὕτω καί νι 16, κ 114 
[ο[. Μετα. 1 6, ὃ, τα ὄ, 18, 
ΑἉπαῦ. τ 1, 29, απᾶ οἴμοτ 
οχαπηρ]ε5 αποἰθᾶ Ὁγ Βἰα]]- 
Ῥασπῃ οἨ Ρ]8{ο ΑΡοΙ.Ρ.229]. 
1η αηἰθορᾶᾷοηῦ απᾶ το]αίῖνο 
οἰααςο: τ 14. καί, ἴο 
οπιρῃαβίζθ αἆτοττς οἳ 1η- 
{θοηβ1{Υ: καὶ πάλαι σοι 
ἔλεγον χΧιςκ 116: καὶ πάνυ 
τ 194, 157, 148, 159, απ 1ὔ 
καὶ πάνυ οἰκτείρω, 101, τττ 
65 (9), 61, ντιπ 106, πτ 9, κττ 
68, χιτ 2. 1Ώ τορ]1θς: 
χιν 19, χνι 86. κάν-- 
καὶ ἄν: χι 925 κἄἂν δυναί- 
µην, ΧνΙτι ϐ4 κἂν ἄλλον δύ- 
γαιο διδάσκει. καὶ γάρ, 
οἰοπίπι, «ἴοι ἵω [ποῦ), ππθτθ 
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πο καί το]αίος ἔο ἴπθ π]ο]ο 
πεπίοποο: τν 10, 90, ν 12, 
88, 218, ντι 18, χι 99, ὅδ, 
118. χπι 20, αν ὅθ, χυπ 46, 
χιχ 86, κχ 151. πΏθγθ 
καί Ῥε]οπᾳ5 {ο επο ποτᾶ {ο]- 
Ἰοπίηπς γάρ: ν 31, να 88. 
[ΟΕ ΒορἩ. ΤτασΠ, 92, Ἐν. 
Ἠετασ]. 886, 998, Ίου 1217, 
1555, ἨἘ]. τή, Ἠεο. 1241, 
Οµ, Τ68, 11. Τατ. 1085.] 
καὶ γὰρ δή, !{οχ οί α βατοῦγ”: 
τ110, ντι 26, χν 64, χνι 90. 
καίπερ, φιιαπιυῖς, αἱ0λοαρΡΗ.), 
εβ]υοαῖδ’. ο. ρατίο. κικ 114 
καίπερ εἰδότα. καίτοι, 
φιιαπιφιιαπι, αἰφιμῖ, 'απᾶ γεῦ’, 
«Ἠοποεγετ’: κκ σΙ 

καιρός, οὔ, ὁ, ορρογἑιπείέαβ, «1ιθ 
Ῥτοβος β688οΠ᾽: κι 126 
ὅταν κ. ᾖ 

κακίζειν, υἱέιρεταγε ἰαπιφιαπι 
ἐπιργοδιωπο, "Το 17 ἴπο Ὀ]απιο 
οπ), «πα [αα]6 να”. ττ 
88 

κακοποιεῖν, Ώεσσαγθ, πιαῖε ΕΠΙ 
αἀπιϊπίβίταγε, ἴο Τι8η8ρθ 
οπθ’5 αΏαϊτς Ῥαᾶ]1γ Ἰ: τι 90 

κακός, ή, όν, οί, {πιις, 
εραᾶ οἳ 165 Κῑπά ᾽, «ροοᾶ {οχ 
ποὐηίησ”: οἳ ο χνι 95; 
οἳ Ι4Ώοπχθγ5 ΧχΙ 00 τὸν κα- 
κὸν τών ἐργατών, χπι 06 
τῶν ἴσων τοὺς ἀμείνους τοῖς 
κακίοσι τυγχάνει, κκ Τ8 
ψυχῆς κατήγορο κακῆς. 
ο, 1Πῇ. να 198 πρὸς τὸ Φυ- 
λάττειν οὐ κάκιὀν ἐστι Φο- 
βερὰν εἶναι τὴν ψυχήν [ο[. ἄθ 
1θ6ᾳ. ΥΙΠΙ 8 οὐ κακὸν χαίτης 
ἐπιλαμβάνεσθαι]. κακὰ 
λαμβάνει», ἰοβαδίαΙη Ώατι”: 
1δ1 

κακουργεῖν, πιαϊε[ασετε, πιαζί- 
ἐΐο8ε αθοτε, “ο ἆο τηΙβΟΠΙΘΕ”: 
οἳ ΕἶαΥοβ Ἰχ 92: οἳ ἨοΓβθ6β 
τα 68, οἳ, ἨϊρραβτοἨ. 1 156 
διὰ τὴν τοῦ ἵππου κακουρ- 

τ. ΤΙ ΕΣ, 

6063 Καλός 

γίαν ἄχρηστος καὶ ὁ ἱππεὺς 
καθίσταται 

κακῶς, Πιίβεγο, ΄ υτθἰοποᾶ]γ”: 
1 161 κακῶς γηράσκειν. 
κακώς ἔχειν, πιαῖο α[[εσξιιπι 
6556, “ἴο ο ἴπ 1] οοπά1 ο ”: 
ΤΠ 86, 1 88 εἰ κάκιον μὲν τὸ 
σώμα ἔχοι, κάκιον δὲ τὴν 
ψυχή», Ὑ 92 κάκιστα ἀἁπώ- 
λεσεν 

κάλαμος, ου, ὁ, Ἱ.4. καλάμη, 
σιζπιιδ, οσαἰαπιι, εριῖα, 
έύᾷο εἰα]]ς οἳ π]οαί”: Χντιτ 
19 ὁ κάλαμος τοῦ σίτου 

καλεῖν, αἆ εε υεπίγο {πθετα, 
ετο 1Ππν1{6), «σα]]:. ΡΑΒΡ. 1ν 
119 τοῖς ἐπὶ τὰ δῶρα κεκλη- 
µένοις. ᾱε Ιπαπῖπιαῇϊβ 
αχ 16 τὰ οἰκήματα αὐτὰ ἑκά- 
λει τὰ πρέποντα ἑνὶ ἑκάστῳ. 
πιοπιῖπαγε, '.ο ο8]] Ὀγ παπιο”, 
ε{ο ο811”: αν 81, χχι 48 τού- 
τους ἄν τι Κκαλοίη µεγα- 
λογγώμονας. ῬΑ55.1νΥ 102, 
χι 17 πένης καλοῦμαι, ΥΠ 
15, 17 καλὸς κἀγαθὸς κέκλη- 
σαι, ΧΙ 1256, χιτ ϐ τὸ...κε- 
κλῆσθαι, 1ν 61 καλεῖται 
ΣΟΥ ὁ καλούμενός ἐστι, εὔδε φιιῖ 
οοσαίιη». να 19 καλεῖν 
ὄνομά τωα, ὙΙ 64 τοῦτο κα- 
λεῖσθαι (τὸ ὄνομα), ἵΤτ. 
ΜΕΌ. «ο οἨα]]επσθ”: ντ 290 
ὅταν µε εἰς ἀντίδοσιν καλῶν- 
ται τριηραρχίας ῄ 

Κάλλος, ους, τό, ϱιιζε]γὶέιᾶο, 
ἑροαπίγ’: τν 158 τῶν ἵμα- 
τίων τὸ κ., 100 τῶν ψελίων 
τὸ κ. 

καλλωπίζειν, τη ιἰδίίο οΥΛάΤΕ, 
είο οπιΏθ]]ΗβΗ”: τα 20 διαι- 

ο τητήρια τοῖς ἀνθρώποις (ἶπ 
αδιώπι Ἰιοπιϊπιπι) κεκαλλω- 
πισµένα 

καλός, ή, ὀν, ριΐο]ον, ϱ{αῑχ), 
ἑροεααα{α]”, οἳ ορ]θοῦβ Ῥει- 
οαϊνοᾶ Ὦγ ἴπο βθη5βθ5: κ 62 
ὧς ἂν τῷ ὄντι καλἡ φαίνοιτο, 

δ 
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10 καλἠν γυναῖκα, σι 190 
καλὸν θέαμα, 191, σι 80, 
86 τῆς καλῆς ὄψεως, 84 τῶν 
καλῶν τὰς µορφάς, αν 80 
τῶν ἕφων ὁπόσα καλά, νι τ4 
καλὰ ἔργα, 1 109 δένδρεσι 
καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι καλοῖς 
ὅσα ἡ γῆ Φύει, 105, ανι 29 
γή ἡ τὰ ἀγρια καλὰ φύουσα, 
σπι 96 τεταγµένη στρατιὰ 
κάλλιστον ἰδεῖν, θ9 καλ- 
λίστην σκευών τάξιν, 129 
καλὸν θέαµα, στ 00 ἀγώνα 
τὸν κάλλιστον. τὸ κα- 
λόν, εοογρογἰ γριϊο]ιμᾶο, 
ερηγεῖοα] Ῥοαι(γ: ντ 82 
εἴ που ἴδοιμι προσηρτηµένον 
τῷ καλφῷ τὸ ἀγαθόν, σι 48 
τὰ σώματα κάλλιστα παρ- 
έχεσθαι. 9. Ιπ τΘΙΘΤΘΏΠΟΘ 
{ο πο, “βογγιοθαΏ]θ”, «{α1τ”, 
εσοοᾶ”: ντ 114 καλὴν καὶ 
εὐεύρετον χώραν. 1η τθ 
τηθ]α: κκ 109 ὕλην πλείω 
καὶ καλλίω, “Τπιοτθ ταπ]ς), 
εΙασατίαη{. Π. οἵ 
Ῥεγ{οοεά Ίπποι ὠηαΐπτο, 
πηαη][οβίῖπο 195ε]{ οαγγατᾶ- 
17, Όιήσ]ιογ, Ἰιοπεβίιβ, ἄεζο- 
γ8, «Ὀοθαπα]”, οχοε]- 
1οη{):--ᾱ. οἳ Ῥηγείοα] οἷια- 
τθοἰθτϊδοβ: Υ 92 πρόβατα 
κάλλιστα τεθραµµένα, ΧΙκ 
109 καλὸν ( ρεππαἱπθ)) ἀρ- 
γύριον ){ κἱβδηλον. Ὦ. 1π 
8η οἴλῖοαὶ 86ἨΏΡ6, Ἰιοπεβέις, 
ἄεσογις, 'οχοε]]επῦ”, 'ποῦ]θ”, 
ερεαπΙ{α]”, 5 απ αεβἰΏοῖῖο 
ἀθβϊσπαβίοη οἳ υπαῦ 18 τηο- 
πα]]γ σοοᾶ, Ῥαΐ 1π {18 βοπ5θ 
αρρ]θᾶ {ο ἴπιπρβ οπ]γ: 1ν 
29 ἐν τοῖς Καλλίστοις ἐπι- 
µελήμασυ,  κάλλισται 
τών ἐπιστημών, αν 99 καλ- 
λίστην τέχνην, ΧΙ 46 ἐν πο- 
λέμῳ καλῆς σωτηρίας, δὅδ 
καλά ἐστιν ἃ σὺ λέγεις, ΥΠ 
109, χχι 99 καλόν τι ποιοῦν- 

καλώς 

τα», Χν Τ2 καλὸν προοίμιο», 
καλόν ἐστι ο. 1Π8, Ξ πρέπει: 
νπ 164 τῇ γυναικὶ κάλλιον 
ἔνδον µένειν, νι 69 κάλλι- 
στὀν τε καὶ ἄριστον καὶ 
ἥδιστον ἀπὸ γεωργίας τὸν 
βίον ποιεῖσθαι.  οἳ Ῥ6τβοπβ 
ΟΠΙΥ ἴπ πο Ῥῆταβο καλὸς 
κἀγαθός, απιβη ιβ Ίο οασΏί 
{ο 6, “αρί απᾶ οοπιροΐθη{ 
1π οππατᾶ τιαἰίοιρ’, “αρ- 
χ]ρΏῦ απᾶ {ο Ὀο6 το]εᾶ οπἩ 
1π βεηπηθη{), 8 Τη8βπ οἳ 
Ἡοποιτ). ΤἩθ καλοὶ καὶ 
ἀγαθοί οτἱρίπα]]γ νγοτθ {ια 
ορἰϊπιαίες, ἴλθ Ίπεη οἳ ϱοοᾷ 
{αΠΙΠΙΥ, οἁποαίϊοη απᾶ πιβπ- 
ἨΘΥΑ, “ἴπο οπ]{ατοᾷ) )ί {ια 
1η858 Οἱ {ο Ῥοορίθ: νι 88 
ἀνδρὶ καλῷ τε κἀγαθῷ, 64 
τοῦτο τὸ ὄνομα ὃ καλεῖται 
Καλός τε κἀγαθὸς ἀνήρ, 
κι ϐ, νι Τ6 τὸ σεμνὸν ὄρομα 
τοῦτο τὸ καλός τεκἀγαθός, 
86, 89 τὸν καλόν τε κάγα- 
θόν, ντι 19 τίποτε πράττων κ. 
κ.κέκλησαι,11,22,χ1 14 ἄνδρα 
ἀπειργασμένον κωλάςκ τε κ., 

ϐ τὰ τοῦ καλοῦ κ. ἀνδρὸς ἔρ- 
γα, 126,1 106 πολέμιοι καλοὶ 
κ. αρρ]θᾶ {ο ασα]θς 
απᾶ 8οἴ1οΠΒ, οὔο,: Ίπ 91 δι- 
δάσκων τὰ καλὰ κἀγαθά, 
ντι 256 τὰ καλά τε κ. (1ι0- 
πΟΥ6Φ αἱ οοπιποάα) διὰ τὰς 
ἀρετὰς ἐπαύξεται, κι 119 
δεσπότου ὀφθαλμὸς τὰ καλά 
τε κ. μάλιστα ἐργάζεται, 1ν 
109 παράδεισοι πάντων κα- 
λών τε κἀγαθῶν µεστοί 

καλῶς, ριιε]ιγε, ργαεσίαγε, Άπιθ- 
1, «Ῥοσα [α1]γ”ς τν 108 
παράδεισοι κάλλιστα κατε- 
σκευασµένοι, 148. Ζεπο, 
γοεῖθ,' νγδ]]’. τιση1γ”: τν 10 
κ. λέγειν, Ὑ Ἐ6, ντ 1, κτς 40, 
π8 κ. εἶπεν, Ὑ 00 τὰ κ. ἐγνω- 
σµένα καὶ πεποιηµένα, αν θ0, 
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νι 181 κ, ὑφαίνηται, 195 κ. 
ἐδώδιμος, 201 κ. θεραπευθέν- 

τες, ΧΙ 12 μὴ κ. ποιεῖν, ΧΙΙ 
103 ){ πονηρῶς, χι Τὸ ἡ ῥώμη 
δοκεῖ κάλλιον σώζεσθαι, Χν 
06 ὁ κάλλιστα φυτεύωγ--- 
σπείρων, ντι 26, κικ 120, 
ΧΠ 129 καλώς δοκεῖ ἔχειν 
ἡ ἀπόκρισις. Φταεσῖαγε, 
«βποεΙγ): τα 88 πάντα ἔχον- 
τας ἀφθόνως καὶ καλώς, “1π 
αὐππάαποο απᾶ οχεε]]οπορ”. 
Ἰοπεδία, ' Ποπουταῦ]γ”ς ντ 
46 πλούτου καλώς αὐξομέ- 
νου, ΧΙ ϐ8 ἐκ πολέμου κ. σώ- 
ζεσθαι 

κάµνειν, αερτοίατε, {ο ο 
βἰο]ς”: ντ 198, κττ 9, αυ 68δ 

κάπειτα, 1.. καὶ ἔπειτα: ΥΙΠ 
6δ 

καρπός, οὔ, ὁ, [γιοί βαἴογιτι 
εί 1168, «ταῖς, «οοτη 
κκ 66 καρπὸν μηδὲ φυτόν, 
τν Τ0 γῆν πλήρη δένδρων τε 
καὶ καρπών, Υ δδ, 97, χιν Τ 
ὁ τοὺς κ. µεταχειριζόµενος, 
ΧνΙ 19 τοὺς κ. καὶ τὰ δένδρα, 
98, χντ Τθ καρπὸν ἐκφέ- 
ρε, νπ 120 αἱ ἐκ τοῦ καρ- 
ποῦ σιτοποιίαι, χι 98 κ. 
προσκοµίζοντες. ΒΕΠΙΕΊ, 
εβθοᾶ οοτη”; χνπ 06 ἤν τι 
πλείοα καρπὸν αὐτῇ (5ο. 
τῇ γῇ) ἐμβάλῃ. εβοεᾶ ) 
6επετα]]γ: χνι ϐ4 καρπὸν 
οὕπω καταβαλεῖν (/ἱο β]ο Ἰ 
ώστε φύεσθαι. ἑρτοάποθ 
οἳ {χοθβ απᾶ Πε]ᾶς): ν 108 
καρποἱὶ ὑγροὶ καὶ ξηροί 

καρτερεῖν, {ἰοίεταγε, ΊΏεγ/εττε, 
ἐίο Τομ), “επᾷπτθ’: ν 17 
ψύχη καὶ θάλπη καρτερεῖ», 
ντ 129 

κατά---Α. 1. πΙ(λ{πο Αοοτ- 
βαἴ1νο, ο τηοίΙοη 016 αηᾶ 
οἱ ρ]αοθ ΙπᾶθΕΙπ1{6ΙΥ: υΥ 
84 κατὰ γῆν καὶ κατὰ 
(θάλατταν, 46 κατ) ἀγρόν 

(5116), ππ 81, χι 90 κατὰ 
πόλιν, 93. 9 ἀιδίτιυῃ- 
416], οἳ ο ππο]ο ἀϊγιά εἆ 
Ιπίο Ῥατίδ: υπ 40 κατὰ 
τάξει», ΙΧ 985 κατὰ φυλὰᾶς 
διεκρίνοµεν τὰ ἔπιπλα, 48. 
οἳ ΠΙΠΙΡΘΤΒ, ὮΥ 860 ΠΙΔΏΥ 
βἱ α τηθ: χιακ 14 καθ) ἓν 
ἕκαστον, δἰπφιζαΐπι. οἱ 
Ῥατίς οἳ {1ππθ: τν 48 κατ᾽ 
ἐνιαυτόν, φιιοίαππῖς, 60 καθ᾽ 
ἡμέραν, οοίίᾶί6, 'ἀπ11γ’, τς 
44 κατὰ µῆνα (απ]θβ Ἰΐ 
ΤΙΘ8ΏΡ Ἠθχθ Ππιεπδίτιο δραϊῖο, 
ἐπίγα πιεπβεπε,  ἵπ 8 πιοΏ {1 )). 
8. οἳ ΒἴπθβΒ ο οοη/{ογπῦγ 
{ο 8 ἐΠίηπςρ: 1 89, 109 κατὰ 
τὸν σὸν λόγον, ΧΙ ὃ8δ κ. γνώ- 
μην. αιοᾶᾷ αἰίίπεί αἄ, 
ἐπ το]αίοη {ο), 88 αχ 85 
ΟΟΠΟΘΙΗΩΡ’: χι 6δ κατ) ἐμέ 
(αβαα]]γ τὸ κατ) ἐμέ), «8 
{αχ α5 ἀεροπᾶβ Ἡπροη τηθ’, 
4. σπα αὐςῦ. Βαρβίαπβϊνο 
86 α Ῥοτιρηταβίς ἔογ Αάτοτο: 
ΤΙΠ 4ὔ καθ) ἡσυχίαν-- ἡσύ- 
χως, 127 κατὰ κόσμον. Β. 
νηη ἄθπ. {ο Ιπᾷ]σαίθ Ῥοεῖ- 
ΠοἩἨ, ἄεογδιπι, κιὸ, «4ουη 
1Π{ο”, “ἄονπ Ῥε]ου): αις 
67 κατὰ τῆς γῆς, 68, 60, 
βρεοία] πιεβηΊησ οἳ 1π ϱ6ΟΠΙ- 
Ῥοβίδίοη: 1γ 60 ποῖθ 

κῴτα (καὶ εἶτα), ἵη Δπ Θ856Υ 
Ἀρρεα]: τι 24 

καταβάλλειν, 6οπ/8ε Ῥγοίσεγο, 
ἑτο {πτονγ, ῬϊζοὮ ἄοννη : τΙτ 
21 ὅποι ἔτυχεν καταβέβ- 
ληται )( ἐν χώρᾳ τεταγµένα 
κεῖται, ΧνΙ 8] τὴν ὕλην κα- 
ταβάλλειν (εγιζιπι Ίγο- 
{σεγε). «ο ]εῖ {α]11”.  αἸιοᾶ”, 
ἑἀτορ᾽: κνι 64 καρπὸν κα- 
ταβαλεῖν 

καταγελᾶν, γἰάεγε οιὔπι ο0Ί- 
τεπιρίιµ8 ποξίοπα, 'ἴο Ίαασ] 
ΒΟοτΏΓΙΙΥ᾽: ντι 198 ὃ κα- 
Ταγελάσειεν ἂν ὁ κομψός, 

[4 [1 
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κατάγελως 

ΧτΙι 928 ἴσως ἂν καὶ κατα- 
γελάσαις ᾿ἀκούων 

κατά 
Τιαϊυγίαπι, ΄ πιοςκθτγ”: ατα 
94 ἄξιον καταγέλωτος 

καταγιγνώσκειν, «00Ίοδ6εΤε, 
απἰπιαᾶυετίεγε, "Το τεππασκ”, 
«ᾷἱβοοτθτ): ο. Ῥαχζο,. “ἴο 
Παᾶσο βοπιθλίηρ οἳ α Ῥοετ- 
ΒΟΠ: 1Ι 124 θἂττον κατέγ- 
νων πράττοντα». ο. 6εΏ. 
οὗ ἴπῖ, 1 9 κατέγνωκας 
ἡμῶν ἱκανῶς πλουτεῖν 

καταγνύειν, ἀεὐϊιίατο, “ἴο 
Ἡπθβ]Κ6η᾽, «οπογταίο’: τι 28 

τὰς ψυχὰς καταγνύουσι 
καταδουλοῦσθαι, {πι δεγυἰἔιίεπι 

βιίαπι γείφενο, «ἴο τη8]κθ 
α ΕΊαγο ἴο οπθβεἰ{”: 1 106, 
166 

κατακάειν, σοπιύιγεγα, “ἴο Ὀατη 
αρ’; ΡΑ98. ΧΥΙΙ 19 τὸ ἐν γῇ 
λειφθὲν κατακαυθέν 

[κατακεῖσθαι, Υοροπί, “{ο Τα 
είογθά πρ’: κατακείµεγνα, 
γυ]σαία οσο στ 84 Ῥτο 
απθ κείµενα ουσ Ἐετβίίο 
οὐ Βαπρρίο τεοερῖ] 

κατακερδαίνειν 4, πιαζίε αγ ῦιι8 
γεπι δµαπι αιιφετθ, “το πι8]Κθ 
ραῖπ οἳ α {πίπρ ἩΤΟΏΡΙΥ᾽: 
1ν ϐ1 

κατακλύζειν, ἀἴῑιεγο, εορία εὖ 
πὐετἰαίο {πιρίεγε, 'ἴο «81156 
{ο οτετβον), ἀειαρθ. τ 
64 κατακλύσειαν ἂν ἀφ- 
θονίᾳ τὴν ἐμὴν δίαιταν 

κατακρύπτειν, οὐίεφεγε, "ἴο 
οοἵ6χ ΟΥ6Υ), Ῥατγ’: 9488. 
ΧνΙι 88 θώμεν τοῦ σίτου κα- 

τακρυφθῆναί τωα ὑπ αὐ- 
τῶν (89, τών ὑδάτων) 

κατακωλύειν, ἀείίπεγα, πιογαγῖ, 
είο ἀείαιι), «Κκεορ Ῥαοκ” 
πτ 1 

καταλαμβάνειν, ο[οπᾶετε, ’ἴο 
οοπ1θ προπ), “μπα”: κι 89 

[καταλέγειν, ΄ἴο τεοκοη ἵη {11 

ωςῖ, ωτος, ὁ, {γγὶδίο, 

καταμετρεῖν 

ΠΜ οἳ): ῬΑΒΒ. καταλεγό- 
µενον οοπ], Οοῦσείϊ εἰ Μα]ι- 
1ετῖ αι 122, Ῥτο Υ. λεγόμε- 
νον] 

καταλυµαίνεσθαι, {Ρετάεγε, 
6οΥΤΙΠΙΡΕΥΕ, ἀείογίογεπι τεᾶ- 
ἄεγα, «το βροί]”, «γα ὃτ τί 
9ὔ καταλυμηναίμµην ἂν 
τόν σου οἶκον, 1ν 18 αἱ βαναυ- 
σικαὶ τέχναι καταλυµαί- 
νονται τὰ σώματα, υι 27. 
[08, Ῥοἱγὸ. Υ 9, ὃ πυρὶ κα- 
τελυμήναντο τὰς ὀροφάς, 
ἐεεία Παπιπιίε αὐδιπιρεεγιπιῖ] 

καταμαλακίζεσθαιξ, ϱεπιίβειηι 
{σπαυιπιφιιο Πτογί, {ο Ώεοσταθ 
Ίαχ, εῄεπ]παίθ’: χι Ττ 

καταµανθάνειν, «ἱβσοετο, νο 
Ίεαγη {ποτοασΒ]γ’: ν 64, νι 
64, πι Τ, 50 ὅ τι ἂν δύνωµαι 
ἀκούων καταμαθεῖν, κα 14, 
16 καταμανθάνουσιν ὑπ- 
ακούειν, ΄ Που {ο οΡαγ’, τ. Ἱ. 
{0Υ µανθάνουσιν, Χν 95 κα- 
ταµεμαθηκέναι ᾗ εἶπας, 
χις 102 ἄρτι καταµανθά- 
νω Ἡ µε ἐπηρώτησας ἕκα- 
στα. ἐπίεἰίειεγα, απιῖπι- 
αἀνεγίογα, '"ἴο οεκαπη]ηθ’, 
ἑοῦβθυτθ νε]]: τπτ 48 θεώ- 
µενος καταμαθήσῃ (απι ἰα- 
165 επί), κ 9. η (Ὦ εἰ 
(νπείμετ) τν 97, κ 14 
καταμαθὼν ἦν που ᾖ ἐπι- 
τροπευτικὸς ἀνήρ. να 
ὅτι ος ᾖ αι ὃπ. ο. αοο, /ἴο 
Ίαγο ]οαγηῦ, {ο Ὦθ απαχθ ΟΕ”: 
ΧΙΙ 100 πονηροῦ δεσπότου οὐ- 
Κέτας οὐ δοκώ χρηστοὺς κα- 
ταµεµαθηκέναι. ο. 800. 
οὗ Ῥατίο, τα 117, τι 89, κι 
184, χτν 96 

καταμελεῖν, περίεζεγε, ἁπακί- 
σεπεπι 6586, «ἴο ραγ πο Ἠθθᾶ 
{ο”: ο, 6οη. 1ν 60 καταµε- 
λοῦπτας τῶν φρουρούντων 

καταμετρεῖν ὃ, αἀὐπιειζγί, «ο 
ΠΙΘΒΡΙΙΘ᾽ ϱθοπιεἰτίσβ]]Σ: 1ν 
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153 τοῦ καταμετρήσαντός 
σοι καὶ διατάξαντος ἕκαστα 
τούτων, πὈὶ σοί ο8δί ἀαβναβ 
εἰμίσις. [οι Ῥο]γυ. ατ41, 4 
τὰ µέρη τῆς σκηνῆς κατεµε- 
τρήσαντο γραμμαῖς] 

καταγνοεῖν, }ἐριίαγε, 'ἴο ο01ι- 
αἰάςτ”: σπα 64 ρα ἤδη κατ- 
ενόησας; 

κατάντης, ες, ἀεο[υῖε, 'βἰθερ᾽: 
χι 104 οὔτε . πλαγίου οὔτε 
κατάντους ἀπεχόμενος 

καταπατεῖν, ὀοποιίσαγα, Ώγο- 
{εγεγα, “ἴο (απηρ]θ παπάς 
{οοῦ: καταπατῆσαι νΙΠ 
84 

καταπίπτειν͵, ἀεοίάσγα, «ἴο ἔα]] 
ἆοππ): τδθ κ. ἀφ᾽ ἵππου 

καταπλουτίζειν, ({οειρίείατο, 
εἴο οπτῖο]”: τν 69 

καταπράττειν, Φεῇ1ο6Τέ, εἴο 
εχοοπξθ’: : ΧΠΙ 00 τὰ ἔργα δι 
αὐτῶν καταπραττόµεγνα 

κατασκευάζειν, 6πΟΥπαΥεΕ, {π- 
αίγµεγο, "ο οᾳπ{ρ, {ατηῖθα 
{α]11γ”:. 1ν 116 τοὺς κατα- 
σκευάξοντας τὰς χώρας 
ἄριστα καὶ ἐνεργοὺς ποιὀῦν- 
τας,121 κατασκευάζειν χώ- 
ραν καὶ ἀρήγειν τοῖς Κατε- 
σκευασµένοις, 126. Οἱ. 
Απαῦ.ι 9, 19 κατασκευα- 
ζοντα ἡς ἄρχοι χώρας. 
ΡΑΦΒ. 1Υ ὄτ ἵπποις καὶ ὅπλοις 
κατεσκευασµένους, χ 84 ἡ 
γυνή µου οὕτω κατεσκευασ- 
µένη (εἴο οοπιραγαία, Ὁυ6ξ- 
ἐίία), τν 108. παράδεισοι ὡς 
κάλλιστα κατεσκευασµέ- 
νοι. γ6άᾷετε, .εὔϊοετ 
{ο τηαζθ 5ο απᾶ βο”: ο. 1η. 
νῃ 128 τὸ σῶμα κατεσκεύ- 
ασεν καρτερεῖν. ο. αοςο, 
τα ΤΤ γεωργοὺς ἐκ παιδίων 
κατασκευάζειν 

κατασκευή, ῆς, ἡ, αρραταίξι8, 
ἑπδίγιπιεπέωπι, δρείίεα, “6- 
ααἱριηθη{”, “οαὔ4{): 1 παν], 
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νῃτ 107 κατιδὼν ταύτην τὴν 
ἀκρίβειαν τῆς κατασκευη», 
117 κατασκευὴν σκευών. 
9. εἰαίμδ, υἰίαο οοπιαάἰεῖο, 

ἐροβῖᾷοπ απᾶ πΙθαΏΒ’: 1 66 
ἁρκοῦντα ἔχοντες τῇ ἑαυτῶν 
κατασκευῇ 

καταστ ν, ἵπατατό6, ''ο 
αοδίρ πο, 85 1 ε]]- 
Βοοῦῦ τοπᾶοτ 16, ατγαϊτο Όεγ- 
ίεγα, :ἳο ἴπτη {μθ βο!]”: Χντι 
τι ἣν καταστρέψῃς αὐτὸ 
(59ο. τὸ σπέρµα) πάλιν 

κατατάττειν, ογάίπατε, “το 8)- 
Ῥοϊηί”: κ Τ8 ποίθ 

κατατιθέναι, ΄ἴο ραῦ ο; ΊαΥ 
ἄοπη): Χις 98 πῶς ἂν τὸ 
ὄστρακον ἐπὶ τοῦ πηλοῦ ἄνω 
καταθείης; ΤΕΡΟΠΕΤΕ, 

{ο τερ]ασθ’: ΥΙΙΠ 64 κατα- 
τιθέναι πάλω εἰς ταύτην (5ο. 
τὴν χώραν), κ 60, 46 δίχα 
κατέθεµεν [αοο. {ο Τά ἀε]]- 
Βοοῦς, 'νο ραῦ ἄονη αδ 
ραϊᾶ”. ἵπ. οἩἱσ αοοοαπύβ]. 
ἐγαάεγο ἵπι δήπι, ο Ῥαῦ 
ἄοπη {οΥ 6ΟΠΙΠΙΟἨ πβθ᾽: τῃ 
πο εἰς τὸ κουὸν κατέθηκας. 
ΜΕΡ. ΤΕΡΟΛΕΤΕ, 'ἴο Ι8γ αρ 1η 
αἰοτθ’: Χνπ 106 ἃ ἂν ἐκεῖναι 
(8ρ68) ἐργασάμεναι τροφὴν 
καταθῶνται 

κατατρίβειν, «εοπίεγεγα, "το 
φαβδίο: 1 1650 κατατρί- 
βουσι τοὺς οἴκους. ΡΑΒΒ. 
ο. Ραχβοὶρίο : πν ὄ7τ κατα- 
τριβῆναι µανθάνοντας 1.6. 
οοπέεγί ἀϊεσεπάο. Ῥθοη. 8]. 

καταφαίνεσθαι, αββραγεγε, “0ο 
ΆΡρεα Ρ]αϊη]γ”: ντ 14 τοι- 
αύτη σου ἡ ἕξι καταφαίνε- 
ται (5ο. εἶναι) 

καταφανής, έ5 {ετερίσιις, 
πιαπί[εδέι», ονἰᾶςη{”, τιαη]- 
2650”, “οἸθατ”: 1 144 κατα- 
φανεῖε γίγνονται ὅτι, ν1Ι 68 
ὅτι οὐκ ἀπορία ἦν-- σοὶ κα- 
ταφανὲς τοῦτ) ἐστί, κις 29 



Τ0ὰ καταχωρίζειν 

ἀνάγκη τοῦτο ὁρᾶσθαι οὕτω 
κ. ὄν 

καταχωρίτειν, ογάΐπε ἄἱβροποτε, 
ἑίο Ῥίασς ἵη Ῥοβίβοη”: ντ 
197 κ. ἕκαστα, 510 4Ίιαπιφιιο 
7έπι ἶο60. ἄἱεροπιεγε 

κατηγορεῖν, αοΕιἱ8αΤ6, ''ο 80- 
οπβο’: ο. ΡεΠ. 1Υ 86, 89, χτ 
195, 199 κατηγοροῦντός 
τινος τῶν οἰκετών, 146 κατ- 
ηγοροῦμεν πρὸς ἀλλήλους, 
Φπίαγ πιο ασσιδαἑἶοπιος {πδει- 
Μππιις, «ντο Ῥτίης οαχροβ 
Ῥο[οτο οπθ αποίποαχ, απηοπρού 
οαςε]γοβ’ (ποί «αραϊπδῦ οηθ 
αποίΏοτ)) 

κατήγορος, ου, ὁ, ἐπᾶεα, Υ0- 
αἰίου, ϱῬοίαγοτ”: κχ 78. 
[ΟΜ, Αοξοῇ. 9. ο. ΤΗ. 459 τών 
τοι µαταίων ἀνδράσιν φρονη- 
µάτων ἡ γλὠσσ᾽ ἀληθὴς γί- 
Ύνεται κατήγορος] 

κατιδεῖν, υἰάεγε, οὔδεγυαγε, «ἴο 
οΏβετγθ’, 0ο βοθ’, «Ῥο]ο]ά : 
νττ 106 κατιδὼν τὴν ἀκρί- 
βειαν 

κατιλύειν”, ἴίπιο οὐᾶμοθτε, «νο 
ο0Υ6Υ ΠΜ πηπᾶ”: ΡΑΡΒΒ. ΧντΙ 
97 τῷ κατιλυθέντι (σίτῳ) 

κατοικεῖν, Ἰαθνίαγαε, “ἴο Ἱἵῃπ- 

Ἠαβας ς τν ττ, 81 οἱ κατοι- 

κοῦντες, 'ἴπς Ἱπλαβ]ίθαπ{ς ) 
κατοπτεύειν, οοπαρίσεγε, "ἴο 

ΑΡΥ οα{”: ΡΑΒΡΒ. οσιζίς ργοᾶἳ, 
ἐ{ο Ὀο οΏβειτεά’: χ 6δ ὑπὸ 
λουτροῦ ἀληθιῶς κατωπ- 
τεύθησαν, απὶ ο8Πβδ8 οὗ 
πηΙΠ1Ο {αοἴθιπῃ οτηβταπ6 

κάτωθεν, αὖ ὧπο, {ποπι Ῥο- 
1οπ”, «Ὀεπθαίμ), {ΟΥ κάτω: 
ΧΥΤΙΙ 14 

καῦμα, ατος, τό, δο]ΐς αεδίέιθ, 
εροοτοβίηρ Ἠθαῦ) οἳ {9 ΒαἩ: 
χνι Τ6 

κεῖσθαι, ἐασεγε, “ἴο 16”. να 
106 τοῦτο τὸ ζεῦγος κεῖται 
μετ) ἀλλήλων. ἌἈβθᾶ {07 
Ῥ. Ῥ888. οἳ τίθηµι, "ἴο Ῥθ 

κέρᾶσε 

1αἱᾶᾷ αρ’, «ἴο Ῥο ἵπ Β{ΟΥΘ’: 
τῃ 22, ντ πο, ντι 192, νιτι 
156, 88, 99, 197, 148, ατκ 10, 
6δ. ἐπειδὰν---κέηται: ΥΠΙΙ 
120 

κελεύειν, {πθσγα, “ἴο Ῥιᾶ”: Ῥλββ. 
Χνπ 16 πρὶν κελευσθήναι 
ὑπὸ τοῦ θεοῦ. βμαάετα, {ο 
αἀνίρδο”: τι 07, ΤΠ ΤΠ πωλο- 
δαμνεῖν µε κελεύεις; ντ 9, 
αχ 87, χν 20. ὁ κελεύων 
1.4. ὁ κελευστής: κχι 19 

κελευστής, οὔ, ὁ, αιιζ γοπιῖϱἰθτιβ 
οεἴειιδπια σαπῖέ υεῖ α8θα Όοςε 
υεῖ Ῥογεἰθοιῖο ΒΑ. πιαί]εο, ' ει 
1ηΒΏ νο ὮΥ Ἠ]5 τοῖσο ο ὮΥ 
βίσηΒ ρῖνεβ ἴπο {πιθ {ο {1ο 
ΣΟΨΘΥΒ᾽: χχι 14 

κενός, ή, όν, οἳ ἴΠΙπρβ, υασιι», 
ἑαπαρίγ’, “νοίά: ατπι 60 
εἰς τὸ κενὸν τῆς ἅλω, ϐ61. 
οἳ Ῥ6Γ8ΟΠ8, πΊΠθχο {16 σεη. 
18 {ο ο ππεπί{α]]σ εαρρ]εᾶ : 
Χι 111 ἀριστῶ ὅσα µήτε κε- 
νὸς (1.6. οἱ {οοᾷ) µήτε ἄγαν 
πλήρης διηµερεύειν 

κενοῦσθαι», υασιίπι γεἰπφιᾶ, 
ἑ{ο ο 1656 οπιρίσ’: νυιτ 46 
εἰς τὸ κενούµενον ἀεὶ ἐπέρ- 
χονται 

κέρας, ατος, τό, οογπαι, /ἴλα 
ν]πρ᾽ οἳ η ΤΠ: 1 140 
ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ κ. τεταγµέ- 
γος 

κερδαίνειν, Ἰισγατί, φιαοδίέιπι 
/αοεγ6, ἴο ΤΙ8ΚΘ ΤΙΟΠΕΥ”: 
1ΙΙ 64 οἱ κερδαίνοντες, ΧΙΙ 
το ἐρωτικῶ» ἔχουσι τοῦ κερ- 
δαίνειν 

κερδαλέος, έα, έον, ᾖιογοδιβ, 
εραϊη{α]”: κπ 86, τ Τ8 τῶν 
κερδαλέων εἰ  πώλησι. 
κερδαλεώτερον, αάγ., πιαίογε 
οιπο ἴ11ςγο, 'ΤηΟχθ ΡτοβίαΏ1γ᾽: 
π 124 

κέρδος, εος, τό, ἴπογαπι, 'ρ8ἲη”: 
11 69 ἀγαλλομένους ἐπὶ τῷ 
Κ. ΥΠΙ 61 κέρδους ἕνεκα, 



κεφαλή. 

ΧΙΥ 44 αἰσχρών κερδών ἆτπ- 
έχεσθαι 

κεφαλή, ῆς, ἡ, οαριὲ, ΡαΤ8 δ1ίπι- 
μμ ἕνα Ἠοαᾶ), ορ’: χις 87 
ὁρᾷς τῶν φυτών πηλὸν ταῖς 
κεφαλαῖς πάσαις ἐπικείμε- 
γον 

κεχυµένου: Υ.8. χεῖν 
κήδεσθαι -- Φροντίζειν, οεἷ- 

γαπι «Φεγετε, "ἴο ο Ο0Ἠ- 
οθχπθςᾶ’, "ο.το {ον Υ 95ἱ 
ὁ κηδόµενος 

κῆπος”, ου, ὁ, Ἰογέιδ, /8 
ρατάεπ᾽, "Ῥ]απίαὔοη”: 1Υ 
101 κήποι...οἱ παράδεισοι 
καλούμενοι 

κηρίον, ου, τό, Γαυι8, ' 8 Ἠοπογ- 
οοπαῦ’: ντ 180 ἐπὶ τοῖς ἔνδον 
ἐξυφαινομένοις κηρίοις ἐφέ- 
στηκε 

κηφήν, ἢνος, ὁ, ΓΗ618, ' 8 ἀπτοπθ 
Ῥεθ”: χυπ 104, 108 τοὺς κ. 
ἐκ τῶν σμηνῶν ἀφαιρεῖν, 1156 

κίβδηλος, ον, αἀιζεγίπι, Οἱ 
οοίη, «Ῥα56), “οραιτίοιβ’ )ί 
καλός: κ 28, κις 110 

κιθαρίζειν, οἴίιαγα ΑΒ. Ίἴψτα 
6απεγο, "ἴο ῬΙ8Υ οἩἳ ἴ]πθ 
οἴίπατα ΟΥ 1γτθ’: τ 98 οἱ τὸ 
πρῶτον µανθάνοντες κιθαρί- 
ζειν καὶ τὰς λύρας λυμαί- 
γονγται 

κιθαριστής, οὔ, ὁ, φιεῖ ἴι/γαπι ία 
Ῥιϊκαί αὲ ποπ επιμ σαπαίΐ 
φοσο6, “9π9 Ἡ1ο ΡΙ4Υ5 οἩ {19 
1ψτθ’: πντ ὄθ τοῖς κιθαρι- 
σταῖς ἡ χεὶρ δεῖται μελέτης 

κινδυνεύειν, ρεγίσιῖιπι διὐΐγο, 
ε{ο {αορ ἀαησοτ᾽: νΙ 96 µή- 
τε πονοῦντας μήτε κ., ΧΙΙ 64 
µήτε πονεῖν μήτε κινδυ- 
γεύειν ἐθέλοντας, κιν 44, 
πχι 28. κινδυνεύει, 
Π1ΡΘΙΒ., 85 απ. αῄτπιβίῖνε 
ΔΏΦΥΤΘΣ {ο πιο ηΏ 8886Γ- 
{οη πποτθ πο τος] ἀοπὈί 18 
ἀπιρ]εᾶ, υἰάείωτ, «δ 5 ΡΥο- 

ο υα01γ ἐθ ϱ8δο πα”; αντ 

Τι3 

68, Ὀτί κινδυνεύω 18 815ο 
πβοᾶ Ῥεγβοπα]]σ: χντπ 28 
ὁρᾷς ὧς ἁλίσκῃ---εἰδῶς ἅπερ 
ἐγώ; κιωδυνεύω, ἔφην ἐγώ, 
1.6. πουί ᾖγορεπιούπι, !Ἰδ 
βοοπις Ἰ]κο 19), «1 ῬτοβαῬ]γ 
ἆο που) 

κινεῖν, πιουεγε, διὐίφεγε αταίτο, 
είο ϱγ”, {ο Ῥτεακς πρ να 
{πο Ῥρ]οισᾗα”: απνι 66, ττ 
κ. τῷ ζεύγει. ΡΑΒΒ. ΧΥΙ 
66 τὴν γῆν κινουµένην. 
κινεῖσθαι, {ποίίαγί, “ἴο ὃ6θ 
εκοῖ(θά : πχ θὸ ὃν ἂν ἰδόν- 
τες κινηθῶσι. κεκινη- 
µένος πρός τι, {ποίίαίιβ αἆ 
αἰἰφιωϊᾶ ασίεπάιπι: στ 2 

κινητικός, ή, ὀν, πιουεπᾶἰ υἶπι 
ιαῦεπς, !αρῦί ἴο Ιποιίθ”: Χ 
τδ 

κλέμμα2, ατο», τό, }Γγέπε, 
ές (]ε[ί”: κιν 20 ζημιοῦσθαι 
ἐπὶ τοῖς κ. 

κλέπτειν, Γιγαγί, «ἴο ϱἴεα]”: 
χιν 6, χχ 62. ἄθ ρεοπ]αΐα 
1 46 

κλῆμα, ατος, τό (κλάω, Γγαπφο), 
Ταἴπιεδ, διγοιι]ι οἱ, 8 

βΗ1ρ’, 'οπήης οἳ ϱ Υπο’: 
χτςχ 46, 652 

κοῖλος, η, ον, σαυιβ, ἄοργεξ- 
818, «Πομον”, ]γίης 10η): 
Χχ 69 τὰ κοῖλα πάντα τέλ- 
µατα γίγνεται 

κοινός, ἡἤ, ὁν, οοπιπιπῖς, 
«οοτηπιοἩπ”, /βΠατοᾶ ηπ 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ Υπ Τὸ κ. ἀγαθόν, 
ΤΤ κ. οἶκος, Τ8 ἐς τὸ κοινὸν 
ἀποφαίνω ἅπαντα, τ9 ἐς τὸ 
κ. κατέθηκας, ΧΣΙ 8 τὸ πάσαις 
κ. ταῖς πράξεσι. τὸ κοι- 
νόν, σοπιππιπε, 6 Ῥριδίίσα, 
έῃο βἰαΐθ’: ντ σθ 

κοινωνεῖν, ραγϊσίρεπι 6556, ’ἴο 
Ίατο α εἨατο 1Π), {ο {ακο 
ρατύ 1π: νι 16 χρημάτων 
κοιρωνήσαντας, 16 λόγων 
κοινωνοῦντας 1.6. ἀἱδριι- 

κοινωγεῖν 



Το. κοινωγός 

ἴαπίο», ο. 66η. τα οὗ 
ἀαΐ. ῬοΓβ. χ 29 τῶν σωμάτων 
κοινωνήσοντες ἀλλήλοις 

κοινωγός, οὗ, ὁ, {Ραγίέίσερε, 
60ΊΦΟΤ8, «8 Ῥατίποτ ”, 'Πο]ρ- 
1806’, «βββοοϊβίθ’: ο. ϱεη. 
τί 110 κοινωνὸν οἴκου, τπτ 

πο, 161, 160 κοιν ωνοὺς τέκ- 
νων, Χ 18 χρημάτων κ., 51. 
τοῦ σώματος κ. ο. 66Η. 
χθὶ εὐ ἀαῦ. Ῥ6σβ. σα 258. 
αΡδο]. ντι 82 

κολάζειν, Τε αἰίφια αἁπιίασία 
{ΕΠΙΡΕΥαΥΕ εἰ επιεπᾶαγε, '{ο 
{οπηροχ’, “οογχθοῦ’; κκ 62 
ἡ ἄλμη κολάξεται µμιγνυ- 
µένη πᾶσι τοῖς ἀνάλμοις. 
εαϊΐφατε, Ῥιιίγο επιεπάαπιᾶξ 
αγαΐϊΐα, «το οἈθοκ”, «οοτταςΏ”, 
εραπΙςα”. τν 61, νυν Τὸ, τς 

94, ντι 108 ὁ θεὸς κολάζει 
τοὺς βλᾶκας, 5ο. ὀεπιρεβίαθ. 
ΡΑΒΒ. ΧΙΙ 58, 49 

κολάκευμαδ, ατος, τό, Ὀϊαπᾶϊ- 
πιεπίωπι, «8 Ῥϊθςθ οἱ Πα{{6ιγ”: 
ΧΙΙ 68 κολακεύμασι προ- 
τιμώμενον 

κομίζειν, Ό61ι6)θ, "ἴο ΟΒΤΙΥ᾽: 
ἄθ εαπο σ 81, ἆθ πατο υττ 
580 

κομπάζειν, ϱἸογίατϊ, '{ο Ῥοαςῇ”: 
κ 19 εἰ μὴ κομπάζοιµι ὧς 

πλείω ἐστί μοι 
κομψός» , ή, όν, 8οίΐις, Ταζθ- 

ἴμδ, «οἱστετ”, « πΙ(γ᾿ (ποῦ 
85 Ἐτ, Ῥοτίις ἴα]κος 1{, φιἳ, 
εἰδί ποπι εδ ογαυνίδ, {απισιι 
ρταυζίαίοπι ἳῦέ αττοφαί, 1.6. 
ἑαβοσίες )1 σπα 194 

κόπρος, ου, ἡ, «πι, ἀπηρ᾽ ̓ 
ΕπηαΠΊΤΘ’: ΧνΙ 62 ἡ πόα 
ἀναστρεφομένη κόπ ρον τῇ 
Υῇ παρέχει, Χνα Τὸ ὥσπερ 
ὑπὸ κόπρου ἰσχὺς τῇ γῇῆ 
ἐγγίγνεται, χντῃ 19 αΠρα]θτα 

ΒΙΐ6 1η αρτο τελσίατα εἰς κό- 
προν ἐμβληθὲν τὴν κόπρον 
συμπληθύνειν κκ 18 τῇ γῇ 

κρείττων 

κόπρον µμιγνύναι, 9ἱ ὡς 
κόπρος γίγνηται (5ο. τῷ 
ἀγρῷ), 47 κόπρος ἄριστον 
εἰ γεωργίαν ἐἑστί, ὅτ γῆ 
ἐν ὕδατι στασίμῳ κόπρος 
γίγνεται : 

κόπτειν, οοπιπιῖπιετγε, οοπίεγ- 
εγ6ε, {ο {ητθεμ), «ροαπᾶ”: 
Χνττ 92 ὅπως τὸ δεόµενον 
κόψουσι (46 Ιαπιεπβ ἱπ]- 
αταη{ραβ) 

κοσμεῖν, ΟΥπάΤΥΕ, «ἴο ἀἄθο”, 
᾿εαᾶοτπ), «ἀτοβα οσα’: χι 02 
τὴν πόλιν κοσμεῖν, ν 9 (ἆε 
ατῖς οἱ αἰπιπ]αστίβ ἆθοταπῃ). 
ΡΑ568, Υ 10 οἷς αὐτοὶ κοζ- 
μούνται, Χ 81 τὰς κεκοσ- 
µηµένας («ἀθε]θοᾶ οαῦ Τοχ 
ΒΏΟΝ), τς 12 οὐ ποικίλµασ: 
κεκόσµηται ἡ οἰκία. το 
Ἠοποις): τν Τ1 δώροι κοσ- 
μεῖ 

κόσμος, ου, ὁ, ογᾷο, “οτᾷοτ” 
γι 1927 κατὰ κόσμον, !ἶπ 
οτᾷργ”. πιά πιιι]ίο- 
ὑγί, Ἐτ. ραγιγε, 'ἀτθββ᾽ 
ϱ5Ρ. οἳ ΝΟΠΙΘΏ, «Ώποτγ’, 
ἑοτηατηθηῦ”: αν 161, πε 96 
κόσμον γυναικὸς τὸν εἰς ἑορ- 
τάς 

κρατεῖν, οοπἰΐπετο αἰίφιιεπι ἴπι 
οβϊσίο, «το τα]θ, / οοπΠ{ΤΟ] ”: 
1ν 44 κρατεῖν τῶν ὑπ αὐτοῦ 
ἀρχομέρων. ἀοπιϊπαγί, ' το 
πιαβζετ’, /ρεῦ ἴπο Ἴρρος 
Ἠαπᾶ”: 1 146 (4ο το]αρία- 
{πι ἱπηροτίο). ὁ κρατῶν, 
υἱοίοτ, ο οοπαπετοτ”. ν 5 

κρατιστεύειν, οείεγἰ οπυπϊῦιι5 
Ῥγαεδίατο, «9ο Ῥο Ῥε5ῦ” (κρά- 
τιστος), «ἰο οχοθ]”. κχι 0 
φιλοτιμία κρατιστεΐῖσαι 

κράτιστος, η, ον, ορέϊπιιβ, 
εροθεῦ”: ατπ 24 κ. σπόρος, 
τι 89 κ. ἐπιστήμη, Χιπ 668 
τὰ κ. κράτιστόν ἐστι, 
ορεύπιτιπι εεί, ο. 18. ΧΥΙΙ 94 

κρείττων, ον, 68Η. ονο5, Πιεζίου, 



κρεµαστός--------κύριος 

Φταεβίαπίϊοη, : Ῥοίέοτ”: χι 158 
τὸν ᾿ἵττω λόγον κρείττω 
ποιεῖν και ὅ9 τὸν κρείτ- 

τω {ἐργαστῆρα) }ί. χείρω. 
κρεῖττόν ἐστι, ο. 11ῇ. Ῥγαέ- 
είαὶ, «1δ 16 Ῥεΐίογ”: χνπ 28, 
ὃδ, κχ 46. Ύ. Β.Υ. βέλτιον 

κρεµαστόςἸ, ή, όν, δΙΜΡΕΠΕΙΒ, 
Φεπειλί», 'Ώαπᾳ αρ’, "Ἠδης- 
1η: νιπ Τῦ κρεμαστὰ 
σκεύη, 'ἴ]ιο πραίης οἳ ο ΒΗ1Ρ) 
ὴ( ξύλωα σκεύη 

κριθή, ῆς, ἡ, λογάειπι, 'ΏΑΤΙΕΥ”, 
χηΟΡΊΙΙΥ η Ρ].: ντα δ4 κρι- 
θὰς καὶ πυρούς, ΧνΙ 47 πλεί- 
στα» κ. καὶ πυρούς 

ΓἜγοπη τουῦ 6Π6γ», {ο β1οἷς πρ’, 
ἐτο Ὀο6 αΗ1”, 566Π 1Π χέρσ-ος, 
110ΥΥ-ΕΥ6 (11019-616), 1γδ-ιέιδ, 
(οιπι. ἀεγείε] 

κρίνειν, ο. 1πξ. {ιαίσατε, δία- 
ἔπεγο, «το ἀθσϊᾶθ᾽, «ἴο ἠπάρο 
Όιαῖ α, ὑπϊης 16 6ο απᾶ 5ο) 
και ΡΑ88, ΥΠ πρός 
τια, οοπιραταγὶ, ἴο ο 
Ππάσοᾶ Ὦ} οοπιρατῖδοΏ πμ), 
ΕΡΥ ιο βἰαπᾶατᾶ ο κε 
πρὸς τὰς ἐξαπατώσας κρί- 
γεσθαι παρέχουσιν ἑαυτάς. 
κρίνεσθαι, ἆε {ᾖδ φιογιπι 
οαιδα α παει εοηποβεῖ- 
ἔπν, «το Ῥο Ὀτοασ]Ώῦ {ο τα]: 
χι 161 ἐκρίθην ὅ τι χρὴ 
παβεῖν ἢ ἀποτῖσαι 

κάσθαν, ραγατε εἴοί, αοφιῖ- 
χετα, “ἴο σε’, “ρτοσπχθ’: 1 
86, τα 18, 1ν 2, καπ 17. 
ο. ἀαῦ. οΟπιραγαγε αἰσιϊ 
αἰἰφιίᾶ, "νο Ῥτγοσιτο {οΥ αἩ- 
οἴλετ”: αν 4 ἀπὸ. κεκτῆ- 
σθαι, Ροβδίάεγε, Ἰιαῦ6γε, :ἴο 
Ίατο ασᾳπἰτθᾶ”, «το Ῥοββθβθ 
85 Ῥτορεσίγ” τ 28, 92, 98, 
45, τὸ, ντι 106, τ 89 ἐκεκ- 
«τήμην, τα 19, ν ὄ9, κκ 
14. ο. ἀπ, ντ 106 γηρο- 
ερφῤκόν κεκτήῆσθαι ἑαυτοῖς. 
ὁ κεκτηµένος, ἀοπιίπιβ, ! 11θ 

Τὸἳ 

ΟΠΟΥ’, «ρτορτϊθύογ”: τ 81, 
αχ 121 

κτῆμα, ατος, τό, Ῥοββεβείο, “8 

οοπηπιοᾶΙἔγ ̓, 8οπιθ τηκθετῖα] 
οχ βεπβῖῦ]θ οὐ]οοῦ, οχίετπα] 
{ο πιαπ απᾶ «αραβ]ο οἳ ΒΕΣΥ- 
1ης 8ΟΠ1Θ πβοία] Ῥάτροβθ: 1 
49 ὅ τιτις ἀγαθὸν κέκτηται, 
τοῦτο κτήμα καλώ, Υ δ1, 
αχ 115 τών κ. ὅσα ἴδια ὄντα 
εὐφραίνει, κκ 120 πᾶν κτῆμα 
καὶ θρέµµα. κτήματα -- 
τὰ ἑκάστῳ ὠφέλιμα: 1 56, 
46, 121. ἐρτοροτίγ, τεαἰ 
ΟΣ Ῥ6σβοπα]”: 1 18, τα 112, 
ντ 106, τικ 97 

κτήνη, εων, τά (κτᾶσθαι) 
Φεσι5, ἑραθί]ο κτήνεσιν )ί 
ἀνθρώποι»: να 109 δίαιτα 
τοῖς κτήνεσίν ἐστιν. ἐν ὑπ- 
αίθρῳ 

κτῆσις, εως, ἡ, {ᾷ φιοᾷ αφ ιῖε 
ΦΡοβθίᾶεί, “Ῥτοροτίγ’, ’Ῥοῦ- 
βοββίοπβ’: 1 40 κτῆσις 
σύμπασα 1.ᾳ. οἶκος, νι 91, 
28 κ.Ξτὸ ἑκάστῳ ὠφέλιμον 
εἰς τὸν βίον 

κυβεία, ας, ἡ, αἴραα 8. ἴθδβεγα- 
γιιπι ἴμδις, '4ἴορ-ρ]αγίης : 
1 141 αὈὶ κυβεῖαι τε[εταη- 
αν ΙΠπίθΥ ἀπατηλὰς δεσποίνας 

κυβερνήτης, ου, ὁ, ϱιδεγπαίου, 
ές ἨΘΙΠΙΡΤΠΒΗ ᾽, ' ρηοῦ)ς ντ 
68 

κυβιστᾶν, 66 τοίαγε, τοίατὶ, 
ἑίο {πτη Ἠθθ]β οσες Ἠθας ”: 
ΧΙΙ 41 τὰ κυνίδια περιτρέχειν 
καὶ κυβιστᾶν µανθᾶνει, 
«{αΐτο Ί8 οα]ραἴθ) (4. αεοῦ) 

κύκλιοςῦὸ, α, ον, οτδϊσειατίϐ, 
ἑοοπ]αγ’: νπτ199 κύκλιος 
χορὸς (ογὺίβ εαἰἰαἰοτίι8 Οἱ9.) 
καλὸν θέαµά ἐστι 

κυνίδιον Ὁ, ου, τό, οαξιῖιδ, 
1119 ἆοσ”:. χιπ 99 

Κύριος, ου, ὁ, φιζ αιιοοτίέα- 
ἴεπι Ἰαδεῖ, ἀοπιίπις, Ῥο0β86»- 
803, Ἠθ πο Ἠ88 {πο παίι- 



[4.8 κύων 

χα] απ{]οτῖ{γ οτες ος τσηί 
{ο”, 19 οπηοτ’: τς 100 χρῆ- 
σθαι δὲ οὐδενὶ αὐτῶν (59. τών 
κτημάτων) ἔξεστιν, ὅτῳ ἂν μὴ 
δῴ ὁ κύριος (56. τών κτηµά- 
των), Υ 96 οἱ θεοὶ κύριοί 
εἰσι τῶν ἐν τῇ γεωργίᾳ ἔργων, 
νι ὃ τῶν θεῶν κυρίων ὄντων 
τῶν πολεμικών ἔργων 

κύωγ, κυνός, ὁ, ἡ, εαπΐς, «8 ἆορ) 
ος «Ὀϊίο]”: ν 27 κυσὶν εὐ- 
πέτειαν τροφῆς παρέχουσα, 
29 αἱ κύνες, 92. [Ῥραη1ο- 
χηίας αἆ Οα]τα. Ἠγπιη, 1ἴπ 
ῬϊαἨ. 102 τοοίο βἰβίπϊββο 
νιάσίατ εὖ Αῑςοβ8 εὖ Ίοποβ 
6εηβ {οπιΙπίπατη αἀπϊροτο, 
πῬί 4ο απ πια Ιρας 1π τπῖ- 
νετβαπα Ἰοᾳπαπίατ, (δέ12)] 

κωλύειν͵ ργολιίθεγο,ἰπιρεαίγε, νο 
Ἠιπάςγ”, “1εί”: ττ8δ, 84 τί κω- 

λύει σὲ ἐπίστασθαι; φιιῖᾷ οὐ- 
δίαί φιιο πιΐπιι5 θείας 2 φαιά πῖ 
βοἶας2 «νΏαῖῦ ΥΘ8ΡΟΠ 15 {Πογθ 
ντο ϱΠοα]ά ποῦ Ίκπου)) 
ΡΑΒΒ. Κωλύεσθαι ἀπό τινος, 
ατεεγὶ αὖ αἰϊφια γα, 'ἴο Ῥο 
ἀαθαττοά {ποπ αηγμ]ηρ: 
ΧΙ ΤΠ ἀπὸ τῶν ἐρωμένων 
κωλύεσθαι. ο, 1Π{. 1 
192, 148 

κωµῳδός, οῦ, ὁ, οθπιίσι, “ΤΠ 
Βοίοχ ο οοπιθᾷγ”: 111 ὅ5 ἐπὶ 
κωμῳδῶν θέαν 

Ἡ 

Λαγνεία, ας, ἡ,δαἰαςείίας, Πἱυἱᾶο 
ὑπιπιοάίσα, '1θουγάποθββδ᾽, τ 154 
δοῦλοι λαγνειῶν 

λαμβάνειν, ΟΟΥΤΘΒΡΟΠΑΡ {ο ος 
πγοτᾷ /{ο {α]κθ᾽, ἵπ αἲ 108 
ΥαΥΙΟΠΒ 8Θ6Π5ΘΒ, Ῥεϊπιατ]γ, 
Φγε]ιοπᾶεγε πιαπιι, ' νο 561Σ6”, 
Ὥθηπςο ΏἩραταίίγειἰγ σαφρετε, 
βοσιπι αιι[εγγο, Υ 62, ντ 16 
ὅπου δεῖ τιθέναι καὶ ὁπόθεν 
λαμβάνει», ας 61, νι 00, 

λαμβάνειν 

05 λαμβάνειν ἐντεῦθεν, 141 
ὅποι χρὴ ἐλθόντα λαβεῖν 
ἕκαστα, χιν 16, κκ 155 
λαβόντες ὁπόσον δύνανται 
πλεῖστον (σῖτον), Υππ1 δθ λα- 
βόντα διευκριγηµένοις χρῆ- 
σθαι (ἶο ἴακο απᾶ πςε)), 
ΝἨΘΥθ λαβών 18 τιβεᾷ Ῥίεο- 
ηὨβΕΙςΒΙΙΥ, 56ο Εεπᾶί Γιεὸ. 
ΜΟΡΙ. Β.Υ. πιαπιοἰδοῖ, ἔπι- 
οἰάετα ἴπι αἰἴίπιεπι, 'ἴο εί), 
69016 προη): σα 201. 
ἀερτε]ιεπάετε, ἐπυεπίτε, «ἴο 

Ώπά” ντα 12 ζητοῦντά τι 
λαβεῖν, 141. ὧπι Γασίπογο 
ἀεγργε]ιοπάετε, {ο οαἴο]”, ἀ6- 
{εοῦ”:. 1 46 εἰ λάβοιέν σε 
κλέπτοντα. αοεῖρεγει ἄδ- 
βεφιώί φιιοᾶ σιερίπιιµε, 'ἴο 16- 
οεινο’, «ϱεῦ Ῥοββθββίοη οἱ 
{πίπρ ἀεείτεά : αν 40 ἐξ 
ὁπόσωνπερ ἐθνῶν δασμοὺς 
λαμβάνει, 190, πι 48 
λαμβάνει (τὰ κυνίδια) τι ὧν 
δεῖται, ΥΊΙ 145 διδόναι καὶ λ. 
Φετγείρετε, “τεοεῖγο 88 Ῥτο- 
ἀποθ ν 16 ἡ γῆ τἀγαθὰ οὐκ 
ἐᾷ μετὰ µαλακίας λαμβά- 
νειν, 8, χπνι 48 ὅπως ἂν 
πλείστας κριθὰς καὶ πλείστους 
πυροὺς λαμβάνοιμι, ΧΥΙΙ 86 
ἀρκοῦντα σῖτον λαμβάνειν, 
ΧΙ 128 λόγον διδόναι καὶ λ., 
κκ 19 [οἱ. Απο, Χαὸ. 11259 
λαμβάνω οὔτ) οἶνον οὔτ) 
ἀλλ) οὐδὲν ἐκ τοῦ χωρίου, Αγ. 
111, Βαη. 1240]. ε1ο 16- 
οδἶνο 85 α {πίπρ ἵη αΏΥ αγ 
οοπαπηππ]σα{θᾷ”: 1 61 κακὸν 
λαμβάνειν, το ἴαχθ Ἠατπα”, 
αχ 00 [οἱ. Ατὶςζ. Ναδ. 1910]. 
πι. πιαϊγἰπιοπίιπι αεοίρετό, 
είο {ακο {ο νη[θ” να 81 τὴν 
γυναῖκα ἔλαβες παρὰ τοῦ 
πατρός, 5. λαμβάνειν 
πεῖράν τινος, Ρετίσιτιι, εἴ- 
Φαγἰπιεπέπι /ασετε, “νο ΠΙ8ΚΘ 
{τία] ο τῃπι 1959 ἔξεστι 



λανθανειν------------ 

πεῖραν λαμβάνειν αὐτῶν, 
χνῃ ϐ τὴν ὥραν ᾗς πάντες οἱ 
πρόσθεν πεῖραν λαβόντες, 
πχ 68 γῆς πεῖραν λ. ῥᾷον ἢ 
ἵππου 

λανθάνειν, ο. 80ο. Ῥ6ἵ5., Ἰαΐεγε 
αἰἴίφιεπι, “ἴο 6568ρΏθ 8 Ῥε- 
βοπ)5 οὐβετνα(οπ);: αι 162 
ἐμὲ τοῦτο ἐλάνθανεν. 
ψη(Ἡ Ῥογβδοπα] {0Γ ΙΠΠΡΘΓ- 
βοπα] οοπβίγποΊομ, {ο]]ουγοᾶ 
Ὦγ α τε]αῖνο οἶαπβα: τ 197 
ὅτι πονηρότατοί εἰσι οὐδέ σε 
λανθάνουσιγ. πηΙ]ι Τ6- 
Ὠεχίτο Ῥτοποιαπ απᾶ ρατίῖ- 
οἴρ]θ, {φπογο, ποπ απϊπιαιἷ- 
υεγίο, {ο ἄο ος επΏεχ τη- 
οοηβοϊοαβ]γ’: πν ϐ8 οἴομαι 
λεληθέναι σὲ (εκ 6Πῃ. πηοα) 
σεαυτὸν ἐπιστάμενον, ΧνΥΙΙΙ 
66, Ττῦ ταῦτα ἐλελήθειν 
ἐμαυτὸν ἐπιστάμενος, θ1 λέ- 
ληθα ἐπιστάμενος 

λέγειν, ἀΐσεγε, ο βΕγ᾽, 5ρεα]ς’, 
ἑπίίεγ): αἲβ. χ 8 λέγε. 
να οῬ]. ασο. τα 26, 108, 
ΧΙΙ 11 ἃ σὺ λέγεις, κ 11 
λέγει, 1ν 161 τί λέγεις; 
(αἀπαι]τατ 18), 10 καλῶς 
λέγεις (γεοεῖε ἀῑσί), ν 86, 
νι 2, χιπ 92 λέγειν τε καὶ 
ποιεῖν, ΧχΙ 14, χνι 18 ὀρθῶς 
λέγοντες, ΧΥΙΠ 42 λέζον 
μοι. λέγει 1ο]]ογοθᾶ Ὦγ 
ἔφη Ῥ]εοπαββσα]]τ: κ 86. 
λέγειν (ἀἱβεεγετο) περίτιος: 
ντθ, ψηὮ ὦς, ὅτι: αι τδ, 
116, πν 16 ἔλεξας ὅτι, πτ 
606 λέξον πῶς, χυπτ Τδ. 
ο. ἄσο. Ῥτο]ερι. κκ 47. 
ο. ἄοο. εἰ 1Πᾷ, πα 106, 
ἄἱσεγα, «ἴο Ἠαντο ἵπ πταϊηᾶ 
νηθη «ρεακ{ηρ’, {ο πιθαη”: 
1 89, τα 44, χιτ 56, χυπ 64, 
στ, Τ8. Ῥρλ55. 1 118 
λέγεται, 193, 141, πι 9. 
καλῶς λέγεσθαι (πεοίε 
"αἱεριίαίίοπε Ῥοπί: 1 119. 

λικμᾶν Το. 

Ῥετ]ηδετί : ντι 210 οἱ εἰς τὸν 
τετρηµένον πίθον ἀντλεῖν λε- 
γόµενοι, Χῃ 119 ἡ τοῦ βαρ- 
βάρου λεγομένη ἀπόκρισις, 
Χικ 100 ὁ δεινὸς λεγόμενος 
γεωργό». γεσεπδεγὶ, ’ἴο 
Ῥο τεςκοποᾷ”: αι 1232 ἐν τοῖς 
ἱππικωτάτοις λεγόμενο», 
πο ροβαβ οππα ΟοῬείο βοτῖ- 
Ῥεπάτπα 6ΕΏΒΘΟ καταλεγό- 
μενον 

λείπειν, γεϊίφιιιπι /αεοτε, “ἴο 
1φαγο τοπιαϊηϊηρ’᾽: χιν 8 μὴ 
λείπειν καρποὺς λυσιτελοῦν- 
τας τοῖς ἔργοις. ΡΑΒΒ. 
ΧΥΤΠ 18 τὸ ἐν τῇ γῇ λειφ- 
θέν, 5ο. γεβίάμαε εἐἴριίαἙ. 
λείπεσθαι, {πι[εγίογεπι 6556, 
οεᾶετε, το Ὃο Ἱπ[οτίοτ {ο), 
6σοπιθ βΠοτὸ οΓ): ο. 6εη. 
οὗ Ῥατίορ. Χιςκ 38 οὐδὲν ἐμοῦ 
λείπει γιγνώσκων ταῦτα, 
πιοπ πιῖπιις 8εἵδ φιαπι εϱο 

λεπτός, ή, όν, ἐεπιίς, «επ, 
Ροος”: ἄν ὄδ λεπτοτέρα 
γῆ }{ παχυτέρα 
κός, ή, όν, αἴθιςδ, «πλϊία’, 
6ρ8]6: 19 ὅπωςλευκοτέρα 
ἔτι δοκοίη εἶναι ἢ ἦν 

λήγειν, ο. Ῥαχβιοῖρ., ἀρείπετε, 
ἀεβῖείετα,  ἴο]εατο οϐ ἀοϊηρ”: 
1 1Τ1 αἰκιζόμεναι οὕποτε λή- 
γουσιν 

λήθειν”, ἰαΐεγε, .ᾳ. λανθά- 
νειν,ο. ῬασΏσϊρ. σα 108 τοὺς 
θεοὺς οὐ λήθει ἀτακτῶν 

λήθη, η», ἡ, οὐυίο, «{οτρεῖ- 
{αἱηθββ’: χα 69 λήθην ἐμ- 
ποιεῖν 

λίαν, πἰπις, 'Τοο πιποἩ: 
94 λ. ἐπιπολῆς. ο. ατί, 
πύπιίιε, 'οχοθβεῖνε’: χς 111 
αἱ λίαν ἀνεπιστημοσύναι 

λικμάν, υεπἴῖαγε, ' Το νΙΠΠΟΥΥ᾽: 
ΧνΙΠ 41 τὸν σῖτον λικμῶν- 
τες, 561, 67 λικμήσεις τὰ 
ἄχυρα, 62, 1Τ οἱ λικμῶντες 
έ0λθ γήηποσευρ) 

ΧΙΣ 



Τ63 λιπαρεῖν 

λιπαρεῖν, εἰιιᾶίΐοκε σπρεγα, “ἴο 
Ῥο. οασοτ’, Ιπιροτίαπαίθ): 
ο. 1Πξ, 1 114 ὅσα λιπαρεῖς 
παρ’ ἐμοῦ µανθάνειν 

λιχνεία, ας, ἡ (λίχνος, λείχω), 
αυϊαίίας οἴθί εἰ {Ῥροϊϊοπίβ, 
ἐρτοεᾶίπθθθ Ἱπ τηθαῦ απᾶ 
ἀτίη]ς:τ158 δοῦλοιλιχνειών 

λογίζεσθαι, γεριίαγα, Ῥεγρεπ- 
ἄετε, '{ο ἴα]κο Πίο ποοοαπ{”, 
ἑοοηβΙᾷετ” ο, 8.ο. τοὶ ντ 80 

λόγος, ου, ὁ, ογαίΐο, “Βἰ8ΐθ- 
1ΙΘΗΦ᾽, οχροβίήοπ”, /4ἱς- 
οοπτβθ’: 1 Τ4, χι 21 πολὺν 
λόγον ἐχόντων περὶ αὐτοῦ, 
ΧΙ 9ὔ παρατραπόµενος τοῦλ., 
ΧΤΠΙ 44 ἀνθρώπους πιθανωτέ- 
ρους ποιεῖν λόγῳ, κχι ὃ τῇ 
ὑποθέσει τὸν λ. βοηθοῦντα 
παρέσχησαι, 1 82 κατά Ύε 
τὸν σὸν λόγο», 109. τα 
4ε φιο ἀἰθρμίαξιτ: αι 1στ 
τὸν ἵττω λόγον κρείττω 
ποιεν. ταϊίο, πβοσοιπ{”, 
έα, τοροτί οἱ πα οηθ Ἠα8β 
ἄοπο”: χι 128 λόγον διδόναι 
καὶ λαμβάνει, 1.6. γαξίρπεΊυ 
γεάᾶεγε εἰ αὖ αἰἰία γεᾶᾶί εἰδί 
{ιῦθ6γο. Ίο οδῦ ἁἆπολο- 
γεῖσθαι εὖ κατηγορεῖν. [Οἱ, 
Ῥ]αῦ. τοῦ. Ῥ. 996 ο, Βο- 
αηοβίἩ. ἆο ΟπΠετβοηπ. δ 47 
τὸν τῶν χρημάτων λόγον 
παρὰ τούτων λαβεῖν] 

λοιδορεῖν, οὐίιγφαγα, γερτε]ιοτι- 
ἄεγε, 'ἴο τεῦα]κε”, «αΏτιδο): 
κ 94 λοιδορεῖν καὶ κολάζεν 
τὸν τούτων δεόµενον 

λοιπός, ή, όν, γεἰίφιιμςδ, «16- 
τηβϊη]ηρ’: ντ 185 τὰ λ. διεξ- 
ιέναι, ΧνΙπ ὄτ τὰ ἄχυρα τὰ 
λ. ο. 1Πῇ. ΧΙΠ ϐ ἔτι λοι- 
πὸν αὐτῷ ἐστι γνῶναι, !1δ 
1ΘΤΩΒΙΠΙΕ ΓοΥ ἨΙπα {ο Κπου”. 
τοῦ λοιποῦ (56. χρόνου), Ρ08- 
{εγο 16ππροτθ, Ῥοδίεα, ἴοι 
Όλο {αύατο’, Παπορ[οχγατᾷ’, 
“ποτε {έετ’; κ ὔδ, α ρατῖνο 

λυπηρός 

6επ. ἀοποίῖπρ {πα πιο νη{]]- 
1η {πο Ἠπιίβ οἳ νἨηῖοη α 
{πῖπσ ο0οΤΑ. 1 1608 τὸν 
λοιπ ὸν χρόνον. [Λοσπβανας 
τὸ λοιπόν αἰρηϊβοιῦ Ῥοι- 
Ῥοίπ]{αίοτι: οοπίτα σθη]- 
ἴναβ τοῦ λοιποῦ, οβί6ΥΟ 
{εΠΙΡΟΥΘ, ἀῑοϊταχ ἆθ το ᾳπαθ 
νατ]ῖδ {επηροτῖς Ῥοβίοτί γ6ξ- 
αρῇς 4ἱ. ἹύΕξΗνεε αᾱ 
ΑπαΡ, 1 2, 6] 

λουτρόν, οὗ, τὀ, ἰαυαξίο, 8 
ψαβηΙηρ’, «ῬαΗπρ): τς 42 
τὰ ἀμφὶ λουτρόν, χ ὄδ ὑπὸ 
λουτροῦ ἀληθιώς κατωπ- 
τεύθησαν, Υ 44 θερμοῖς λου- 
τροῖς 

λύειν,5οἶυεγο, αὲ οαἱοπιίς υ{ποαίος,. 
έίο 1οοβθ’, (το]θαβθ’ 85 ἔΓΟηΏ} 
Ῥοπᾶς: ῬΑ88,. ΤΙ 90 λελυμέ- 
νους)(δεδεµένου». ἀἱββοί- 
υ6γε, ἔίο ἄἱβεο]νοε”, {ο Ῥτοαβ]ς 
πρ κε καθίζευ: ΡΑ88, ΧΙΙ 4 
πρὶν ἡ ἀγορὰ λυθῇ 

Λυκαβηττός, οῦ, ὁ, λα 
ΤΙΟΏΒ Α{ῑΙοβο: χικ 99 

λυμαίνεσθαι (λύμη), εογγπι- 
ενα, ο β8ροῖ]”, 'ἆ8βπιβσο”: 
να α.ο, 5 πδαα] 1π Χοθη. 
ν/πο ἆοθβ ποῦ προ {ο ἀαίΐνο: 
1 9δ µανθάνοντες κιθαρίζειν 
καὶ τὰς λύρας λυμαίνονται, 
ΤΙ 85 τοὺς οἴκους λυμαίνεσ- 

θαι){ συναύξει. [0ὲ. Ώεπη, 
κατὰ Ἄτεφ. α΄ ἃ 9ἵ δούλου 
λελυμασμένου τὰ τῶν δεσ- 
ποτών] 

λύμηδ”, ης, ἡ, Δεἰγίπιεπέιπι, 
: ἆμπηλσο 5 ἐπιὶςοἩ]θἳ’: ν 88 
αἱ κύνες τὰ θηρία ἆ ἀπερύκουσαι 
ἀπὸ λύμης καρπών καὶ προ- 
βάτων 

λύπη, η», ἡ, ἀοῖοη, «ραπ }ί. 
ἡδονή: 1 144 λύπαι ἡδοναῖς 
περιπεπεµµέναι 

..... ά, ὀν, πιο]οδέις, “ρ8π- 
{αἱ πκ Τ0 εἴ τι λυπηρὸν 
εἴη εἷς ταῦτα παρακαλοῦντες 



λύρα 

λύρα, ας, ἡ, ἴγα, (8 1γχθ”: τα 98 
τὰς λύρας λυμαίνονται 

Λύσανδρος: 1 141, 145, 146, 
168 

λυσιτελεῖν (λύειν, τέλος), ΏΤο- 
ἄθβδε, οοπᾶμσετε, “ἵο Ἱῃ- 
άεπαπΙῖγ {οτ 6χροηβθς 1η- 
οπγτοᾷ”: ο. ἀαΐ. νι ὅτ ὡς μὴ 
λυσιτελεῖν αὐτοῖς τὴν γεωρ- 
γίαν, Χχ 84 µέγα διαφέρει εἰς 
τὸ λ. γεωργίαν καὶ μὴ λ., 
ΧΙΥ 8 τοὺς Καρποὺς μὴ λεί- 
πειν λυσιτελοῦντας τοῖς 
ἔργοις 

λυσιτελούντως, εἱ]ἱἱεν, “Ῥτο- 
Β{αὐΙγ᾽: πχ 114 τὸ τὰ ἔργα 
μὴ τελεῖσθαι λ. πρὸς τὴν δα- 
πάνην, ἰία τιὲ Γγιοίιπι εαρίαδ. 
Οἱ. ἀλυσιτελής 

Μ 

Μὰ Δία, ρεγ Ίουεπι, «ὮΥ Ζεα5”: 
πεσα{1γεἈεσκαςξοο[οοπί{εσύῦ 
πτ ὃ. γαὶ μὰ Δία, αΕΕΙτ- 
τηἙ η {15 τεμεππεπάαβδ: χι 
08, τιν δ. οὗ μὰ Δία, 
ηεραηξ15 1ηπ ΤΘΑΡΟΗΞΙΟΠΘ: 
1124, χι 29, 82, 99, πχι 09 

μάζα, ης, ἡ (µάττειν "ἴο 
Κποαᾶ), ραπίς Ἰιογάεασειι, 
ερατ]ευ Ὀτοιᾶ )ί ἄρτος, 
επΏθαίοη Ὀτοκᾶ”: τπτ ὄδ ἢ 
µάζης ἢ ἄρτου 

µακάριος, ία, τον, Ὀεαίις: ν 2 
οἱ µακάριοι αἀπιοᾶιπι οριι- 
Ιεπεῖ, “ἴπθ τῖοη απᾶ Ὀοίέζες 
οἀποαίθᾶ᾽ . 

µακρός, ά, όν, ἴοπριβ, 'Ίοις”, 
εἶατι ΙΠ δὃδ μακρὰν ῥὁδὸν 
βαδίζοντα 

µάκτρα, α., ἡ (µάττειν), Όᾳ8 
ἵπ σφιο Γατίπα ειθῖφὶ εοἱεῖ, 
εΑ Κποκάϊῖησ-ἰτοαση”: τς 42 

µάλα, υαἰάε, 'Υειγ’: εὐ µάλα 
εφτεφίε, τὶρΏῦ υγε]] : αιν12. 
ο. καὶ ἵΏ τΘΡΡΟΠΒΙΟΠΘ, Υ.Β. 

µανθάνειν ΤΝ 

καί, ΥΠ 4 οὐ µάλα. αὖ- 
τίκα µάλαξξτ. ἰομί ἅἄᾱ 
Τπειγε: χν ὅ2. μᾶλλον, 
πιαβῖς, “ταμογ”: κις ὄδ, 
πολὺ µ.Ι 99, 1ν 152, ν Τδ8., 

αν Τὅ, κκ 19, 21, τι δὅ σοῦ 
μᾶλλον, ΧΙ 148 μᾶλλον ἤ, 
ντθ, χι 99 οὐδὲν μᾶλλον, 
φιϊ]ηῖο πιαρῖς, ττ 64 οὐδέν τι 
μᾶλλον», Τθ6, αν 47, 60, πτττ 
8 τί μᾶλλον ἠ; ὅτι µά- 
λιστα κτι θ7: 11 100 παΐδα 
γέαν μάλιστα ('εχίχΘΠΙΕΙΥ 
γοπηᾳ), ανα ὅθ, χις 11 
ὅπως µ. ἂν βλαστάνοι τὸ ϕυ- 
τόν, 88, αχ 127, νι 125 µ. 

πάντων, Ρίεγιπιφιο, “1οχ ἴθ 
τηοςί Ῥρατῦ’: χις 160. πι 
χοβροπάεπᾶο αἰπιρ]αῖξετ αἲ-- 
χπηβῇ, πιασίπιε, γεςῖο, “6Εἵ- 

ἑαϊπ]γ’, «αβδατεᾶ]γ’, τπ102, 
ατκ 4ὃ 

μαλακία, ας, ἡ {μµαλακό5), 
πιοἰἐἱε», ἐφπαυία, «5010168ΡΒΒ’, 
ἐπθα]κηθβς))(καρτερία: 1199 
µαλακία ψυχῆς, Υ 16 μετὰ 
μµαλακίας 

µαλακός, ή, ὀν, πιοϊϊίβ, «Ξο[ξ 
{ο ἴπο {οπο]ι’: Χιχκ 47 διὰ τῆς 
µαλακῆς (59. γῆς). ππξίβ, 
ἐρεηί]θ’: κκ 100 αὔρας θη- 
ρεύων µαλακάς 

µανθάνειν, ἀΐεσοετε, «το 1εατη ”: 
ΧτΙΙ 52 µανθάνειν τι ἔκ 

τωος, ΤΠ 88 μανθάνειν (παρ- 
έχειν ἄλλφ) ἐν τοῖς αὑτοῦ 
αὐλοῖς, ΧΙΣ 12 µάνθαγε ὅ τι 
μὴ ἐπίστασαι, ΧΥ ὄτ κατατρι- 
βῆναι µανθάνοντας, ΧΥΙ 46, 

αχ 1957 οὕτεἔμαθε παρ ἅλ- 
λου τοῦτο, τ 94 ἐν τῷ σῷ 
οἴκῳ μ., 107 (ἀϊάϊσίεεο 1.6. 
8αἴτε) μουσικὶν μαθεῖν παρ 
ἐμοῦ, 126, γι 2ὔ πάσας τὰς ἐπι- 
στήµας μαθεῖν, ντ 49, αν 15 
μαθεῖν ὅπως δεῖ, νι 41, κν 
80,ΣχνΙΙΤ4 ῥάστη μαθεῖν,κχ 
2, ΣΥ 00 δύσκολος µ., Τ4 εὖπε- 



Τδὰ μαστεύειν 

τὲς µ., ΥΠ 196 τὸν µαθησό- 
µενον, ΧΥΙ 46, ΧΙΠ 12 ἐὰν τὰ 
ἔργα µάθ η ὡς έστω ἐργαστέα. 
ο. 1Π1. 15 ἄ ἄρχειν οἶμαι δεῖν αὐ- 
τὸν μαθεῖν τῶν ἐργαζομένων, 
χι 102, πτι 96, 41, αν ὃτ 

µαστεύειν ὅ7, φιιαεγεγε, 'ἴο ]οο]ς 
{ογ”, «Β6βτοΏὮ α τον”; ντ 101 
µαστεύειν ὅτου ἂν δέῃ,ν 64 
τὴν τροφὴν µαστεύειν 

µαστευτής”, οὗ, ὁ, ἐπφιείίου, 
6οπθ Ἠγ]ιο βΘ6αΤΟΊΘΕΒ ΤΟΥ): Υττ 
8ῦὔ μαστευτοῦ δεῖται 

µάτην, [γιείγα, «1η γβΙη): ντ 
217 μ. πονεῖν 

µάττειν, Ρίπ6εγε, Γαγίπαπι ειδί- 
«ετο, 'ἴο Κποβᾶ ἄοπσ]): χ 
78 τὸ δεῦσαι καὶ μάξαι 

µάχεσθαι, Φιβπατε, Ῥγαοϊίιπι 
οοπιπιίεγε, “ο Άρηι) οἳ 
Ἀττηῖθς: τσιπ 99, 89 πώς ἂν 
οὕτως ἔχοντες µαχέσαιντο; 
Χχκ ὅθ ὡς ἂν ἄριστα µάχοιν- 
το. ο. ἆθῦ. Ῥ6υβ. “{ο Πσ]ιῦ 
αραϊηαῦ): τν 199 τῷ ἀδελφῴ 
μµαχούμενος (οωπι ᾖ[γαίγα 
Φρπαίμγιθ) 

µεγαλείως, πιαφπ{ῇσα, « ΒΡ]6- 
ἀἰά]γ᾽: ατ 69 θεοὺς µ. τιμᾶν, 
1.6. δρίοπάἰᾶί8 εἰ ἴαγφίδ 8αο- 
γ{Ποετϊε 

µεγαλογνώμων, ον, πιαφπαπί- 
πι, ἐπί λι Ἰοῖί βοηΙτησπ{ς’, 
ἐΠρΗ-πιπᾶεᾷ : χστ4θ 

οπρεπῶς, πιαρπίῇσε, «88 
6Η{5 α ρτοαί τηβη Ἰ: 1 96 

µεγαλόφρων, ονος, ὁ, ἡ, πιασπι.- 
απίπαι,  “πορ]ε-αρίτι(εᾶ”, 
εΠὶρη-πα]πᾶςεά᾽: κ ὄ 

µεγαλύνεσθαι, ϱἰογίατὶ πι αῖ- 
σιια Το, 'ἴο Ῥοαξί ο α {π]ης”: 
Χχι 2ὔ μµεγαλυνομένους 
ἐπὶ τῷ ἐναντιοῦσθαι τῷ ἄρ- 
χοντι 

µεγάλως, ΊπάΦΛΟΡΕΤΕ, «ϱτθα{1γ᾽. 
Ίστα, ἨπιαΦϊπιθ, ΥΕΙΥ 

ΤΩΠΟΠ᾽: Χχι 0 μέγιστα βλά- 
ψαι καὶ μέγιστατιμῆσαι, 1. 

μελετῶν 

ἸΜέγαρα, τά, «Μορατα ᾽, α οἵιγ 
οἩη {19 Βατοπίο ὁπ]ῇ: τν 144 

μέγας, µεγάλη, µέγα, πιαρπιδ, 
ἐρτεαῦ’; Χχι ὄ2 μέγας ἀνήρ, 
Χχι 49 µεγάλῃ χειρί, 1 98 
πολλά τε καὶ µ. θύειν, 99 µε- 
γάλα τελεῖν, 1ν 69 δώροις 
μεγάλοι». νπτδ» ριών έν, 
χώρα.  ΌτοσθγιΙδ, 'ἴ8]]”: 
160 μείζων δοκοίη εἶναι ε 
ἐπεφύκει. σγαυί8, ππαρπῖ 

πιοπιοπέῖ, Ιπιροτέαπό”ς ντ 
42, αν 16, χι ὄδ μεγάλα 
διαπράξασθαι, 67, Τὸ τὸ µέ- 
γιστον δή 

µεθύειν, εὐγίιπο ν. (οπιι]επιέιηι 
6056, “ἴο ο ἀἄταπ]ς πι 
νήηθ’: ΧΙ 9 τὸ µ. λήθην 
ἐμποιεῖ 

μειοῦσθαι, «είογίογεπι τγεᾶᾶῖ, 
ἐίο ὮῬθσοοπιθ απα]]ος οἵ 
ΦΙΟΙΒΘ) )(αὔξεσθαι: 1ν 116 

µείων, ον, ΠΠΙΙπΟΥ, «ΒΠΙΒΙΙ6Υ 3: 
ΧΥΙΙΤΟ μ.τὸ σπέρμα ἐμβαλεῖν. 
µείονα, Ῥαμοίογα, /εφοτ ”. 
ε1θβς”: τι 17 οὐδὲν πλέον 
ἀλλὰ µείονα τούτων κεκτη- 
µένους, Χχ 86 ἐργαστήρων καὶ 
πλεόνων καὶ µειόνων ἄπδ. 

μέλει, σιγαο οδί, ' 16 {βαη οἈ]θοῦ 
οἳ οβτθ’;: ο. ἀαζ. Ῥοις. εὔ 
6οεη. τεῖ, χτ 60 µέλει µοι τού- 
των. ο. ὅπως: 47 µέλει 
σοι ὅπως πλουτῇς; με- 
µεληκέναι Ιπιρεγβοπα][θυ 
οππι ἀαΐϊνο ἀϊοϊίατ; Ῥ6ΥΒΟΠ- 
αμίθι, αἱ ΡΙΘΘΡΘΠΒ, ΤΟΠ 
ΐετη, 11 116 µεμεληκέναι 
μοι Ί1ΟΠι Ί16 πιο[επίβδα 

μελετᾶν, πιεάἰἑανί, οοπιπιεπἰατίέ, 
ἔτο Ῥτοίαςς”, «Ῥταοςο” ο, 
8οο. τοί, 1ν 106 τῶν πολεµι- 
κῶν τι ἢ τῶν γεωργικών ἔργων 
μελετᾶν. ο. 1ΠβΗ. σας 
Ῥτασςο ἀοῖηπς α {μ]ηρ᾽: 
89 λέγειν μελετῶ», 126, 
159, 151 αὐτὰ ταῦτα διατε- 
λεῖν μελετῶν, ἀπολογεῖσθαι 



µελέτη 

κτλ., 158 κατηγορεϊν µελε- 
τᾶν 

µελέτη, ης, ἡ, πιεάἑαξίο, ' Ῥτβο- 
Ώσθ᾽: χυπ 49 τοῦτομελέτης 
δεῖται 

µέλιττα, ης, ἡ, αρίε, “8 Ῥεο”: 
νπ 98 ἡ ἐν τῷ σµήνει ἡγεμὼν 
µέλιττα, 1Τ0, 112, τὰς µ. 
1756, 206, 901, αντ 106 οἱ 
κηφῆνες διαρπάζουσι τῶν µε- 
λιττών τροφήν 

µέλλειν, πιεάϊίατὶ, οοφίίατα, "ο 
Ῥο οπ {1ο ροϊπὲ ο”, ΄{ο ο 
αὐοπύ {ο”: απτ1260 ἔμελλον 
τοῦτο ἐρήσεσθαι,ικ14. υε1ῖθ, 
ερεείατε, Ῥγοροβίέωπι ]ιαῦθγο, 
ἐ{ο Ιπίοπά᾽, “πηθΒΠ’: χι 26 
εἰ μέλλει ἀρκέσειν (5εᾳπεηίθ 
1παροᾶοβῖ πεοθεβ](α {15 βἱρη]- 
Πρα{1οπς), εἰ μέλλει ἔσεσθαι 
πττ 4, νπ 201, χνι 66, τα 
110 τοῖς µέλλουσιν ἕξειν, 
ΧΥ 45 τὸν μέλλοντα δυνήσ- 
εσθαι, χχι Τ2, Υ 09 τὸν µέλ- 
λοντα εὖ γεωργήσευ, ΧΥΙ ὅ 
τὸν μέλλοντα ὀρθῶς γεωρ- 
γήσει». ο, 1πᾷ, ΡτΒΘΒΕΗΟ. 
τὸν μέλλοντα --- ἐπιμελεῖ- 
σθαι αν 99, 49, κκ ὄ4 τὸν 
μέλλοντα σπείρειν. τι 
οξίεπ βἰαπᾶς νηέΠοτῦ 165 ἵη- 
Ἠπ]βνο, πΏεη ἴπο τετΏ ἶπι- 
πιθᾶϊαἰεΙγ Ῥτεοεᾶες ος {ο]- 
1998: Χντπ ϐ τίἰ δ) οὐ µέλλω 
(59. εἰδέναι); φιάπί ποτίπι 3 
κτχ 61 τί δ) οὐ μέλλει ὑπο- 
βάλλεσθαι; (:οἳ οοπτβο 1ΐ 
τητςί Ῥο ραύ ππάρτπεα{Ἡ) 

µέμνημαι, Υ.Β. µιμνήσκειν 
ι, ΤερΤε]ιεπᾶ6γε, υἱζιι- 

Ἄεταχε, “ἴο αρθταϊᾶ”, 'βπᾶ 
Σαα]ό φΙμ”: ο, 800. χι 141 
ἢ μἐέμφομαί τια πρὸς 
τοὺς φίλους ἢ ἐπαιῶ, 149. 
ο, ἀαῦ. ῬετΒ. εὔ αοο, ταῖ, “6ο 
Ππραίθ α5 Ὀ]απιοποτίμγ”, 
υξίο υεγίετε, οὐίσετο αἷί- 
αωίᾶ αἰἰσω: πα 104, 100, 

μέν 19. 

111 οὐκ ἂν τοῦτο ἐμέμφου 
μοι 

μέν, ἃ Ὑγθα]ς Γοσπα οἳ µήν (ποῦ, 
α5 156 5οπιθίίπαθς ϱαρροβεᾶ, 
οοππεσεᾶ υηἩ εἷς α5 1τ6 
ἨθΙ{αΥ, {οχ εἶς 60ΊΠ68 {γοπα 
ἕνς {0Υ σέµς απᾶ {ποχαίοτθ 
ἕν {5 {ος σεµ (ποῦ μέν), οπᾶ 
µία 10Υ σεµία: οἳ. Ταῦ. 
βεπι-εῖ, αἶπι-ρῖεα, δἴπ-(ιζιδ-- 
δεπι-(ιῖας, Ότι) ἔτοπι ἴπο 
Ῥγοποπηίπα] βίθπα απί, 8ΕΕΠ. 
1η Τιαῦ. ερο-πιεῖ, απᾶ 1π ἴηο 
ϱαροτ]ανθ {0Ι1Η8, 85 πρό- 
µο-ς, ᾖΛΌΡΤί-Πιι-, διίπι-ηΙΊί-δ 
Ξ-διιρ-πιι-Β, ορίϊ-πτι-ε εἴο. 

Α. 1. αβοᾷ αὈδο]τπί{αεΙγ 
ου ἀαίθγπι πα {1 γε]γ σζ]ι- 
οπῦ οοιτε]ανο δέ, ' οεί- 
{αϊπ]γ), ὁβατεῖγ’, «Ιπᾷθεᾶ : 
ΧΙΠ 94 οὐ μὲν δή (τπ 
ΒΏΑΥΟΣΥ {ο 8 4πεββΙοπ), πάνυ 
μὲν οὖν Χντι ὅ2, 96 

1. {ο]]οπαά ὮΥ δέ Ιπ ἴπο 
οοττε]α[ῖνο εἶατδο :---1. {ο 
τηθτ]ς ΟΡΡΟΒΙἴ10Ἠ, 85 ΧΙς 
89 ξηρὰ μέν---ὑγρὰ δέ, 1 05, 
04, τ 68, 125, ττ 114 εἰς, 
2. πἨθτο ἴηο οἸα1β6ς οοπ{Βίπ 
ἀλεετεπ{ πιαίίοτ να ζλοπό 
Ῥεΐηςσ ορροβεᾶ, 4511 52 πρῶ- 
τον µέγ---ἔπειτα δέ, τι 29 
ἔνθα µέν--ἔνθα δέ, Χντι 96 
ποτὲ μέν-- ποτὲ δέ, τν 23. 
πηοβῦ {τεααθη{Ιγ πΙ ἴπε 
ατΏο]ο πβδεᾷ ῬτοποπιίπΒ]]γ: 
χι 109 τὰ μὲν βάδην, τὰ δὲ 
ἀποδραμών, 1 152, τπ 6, 9π, 
69, νι ὃδ, χιςκ 129, κς 50. 
8. π(Ἡ {πο Ῥτϊποῖρα] πγοτᾶ 
τερεαίθᾶ (απαρ]ιοτα): 1 88 
κάκιον µέν---κάκιον ὃ ἐ, τα 16 
πολλὰ µέν-- πολλὰ δέ, στ 96 
ἐλάχιστα µέν---ἐλάχιστα δέ, 
χ19, κτ 67, χς 68. 90Π16- 
Ώπηθς μέν 15 οπαϊμζοᾷ α5 ἵηπ 
χν1. 4. ΨΠΏθτθ 0Π6 οξ {ο 
οοττε]ατο οἶαπςθς ἶ5 Ιπάθ- 



803 µένειτ------------- 

Ῥοπᾶεηῦ, ἴπο οἴτιοτ ἐαίκος ἴ]ο 
Ῥατ{οῖρ]θ ος βοππ6 οἴ]αχ ἆ6- 
Ῥεπάεπί ἔοτπα: ντ 4. δ. 
νηθχθ ο9Π06 οἱ ἴπο πο ο)- 
Ῥοβεᾶ «οααβοβ 15 τθβ]1Υ 
βαροτάΙπαίθ {ο πο οἴμοατ 
(αγαίασίς): τπτ 68, νπτ 108, 
χις 4, πχ 50 6. Ὑ]θγθ 
οᾳπἱνα]οηπῦ ρατίίο]ας {α]κο ἴθ 
Ῥ]ασο οἳ δέ, 8 ἀλλά κςχ 61; 
μέντοι τι 22, κ 49, κτι 106, 
χν 60, πνιτ 4, 68, Ἴ9. Τ. 
να ὅμως ααἀθοά {ο δέ, ἴο 
6ἴνο επιρ]ιαθῖς {ο {ιο ορροβ]- 
Ποη: χι 94. ΒΟΥΩΘ{ΙΤΩΕΒ 
απηβνγοτθᾷ 1π απασο]αίποἩ Ὦγ 
α οορπ]α{1νο ραχύ]ο]θ; ντι 64. 
8. ποτ ἴῃο απ ζμοίῖσα] 
εἸαιςοῖς Ιπιρ]16 πιεπία]]γ 
Ῥπί ποῦ οχρτεββθᾶ: χΥΊΠΙ ὃ ὅτι 
μὲν οὖν τέµνειν τὸν σῖτον 
δεῖ οἶσθα, πτι ὅτ πρῶτον 
μέν. ΤΠϊβ μέν εοἴίαγίιπι 
18 πβθᾷ {ο οπιρΏαβίΖθ 8880Γ- 
{ἱοης πιαᾶς Ὦγ 8 Ῥ6ΓΒΟἨ 60Π- 
οοτηῖηςσ Ἠϊπιβε]Ε, α5 ορροβδεᾶ 
Το οἴμθτβ: Υ 60 ἐμοὶ μὲν 
θαυμαστὸν δοκεῖ, 11 98, ΧΥΤΙΙ 
06, χχτ 02. νη{Ἡ {πο ἄθ- 
πιοηβἰτα]νθ ΏΤΟΠ. τούτους 
μέν τ θ8, χυι 27, 49, χυτι 
16, 49, χνιτι 26, 29, 98. 
να Ἰπζοττοραίνθξ: ΧΙ δὅ 
ποίους μὲν δή; ντ Ῥτο- 
Ῥ6χ Ἠ8ΠΙΘ8, 88 Κῦρος µέν 
τν 124. 9. ἀοιρ]ο µέν 
{ο]]οπαᾶ Ὦγ ἀοαθὈ]ο δέ: ττ 
Τ4, τκ 66: ἴ]ο βεοοπά δέ 16 
ἀτορροᾶ τν ϐ1 

Β. μέν Ῥείοτθ οἴἩετ Ρα- 
Ώρ]6ς :---ᾱ. ΝἨθτο 68ΟΏ Ῥαχ- 
Ώο]ε τοίαῖπβ 165 οἵγΏ βορ8τα{θ 
ἔοτοθ; μὲν γάρ, ΨΙΕι οπ1]δ- 
εἶοηΏ οἳἑ δέ οἶααδο χνιτ 44, 
χικ 06, ἀλλὰ---μὲν δή πι 
19, σὺ μὲν δή χνιπ 689. 
{ο 6χΡΤΘΒ5 Ῥοβ]{1νο ορτίαΙπίγ 
οἩ {ο ρατί οἳ {ο βΒΡΘΒΚΘΣ 

μένος” ». εος, 

μένος 

ου ΨΣΙ{6Υ, οὗ μὲν ὃ ή---γε, 
πεηπαφιαπι, πιπῖπις ΌΕΤο : 
χτιι 24, μὲν δή, 60Π- 
Πππανεθ, /ἴο νψῖπᾶ πρ ἃ 
βοτῖθς οἳ {8οίς, οἰορίηςρ α 
εἰπἰθιηεη{”: τ 94 τν 08, ντι 
116, 148, κατ 1, Χνι 24, χντ 
πΠδ. 66 Κπεπηποι οη Χθη. 
ῬΜαπι, 1 2, ϐ2. μὲν οὖν 
νι ὄ, Χντ 4 

ΙΠ. ποτ πο οοπαῬῖηα- 
οη οἳ Ῥατβσϊθς οπα5ε5 α 
οογτοβροπάΐησ «οπαπρο οἳ 
Β6Ώ5Θ6: µέν--γε: Υ.8. γε. 
μὲν οὖν Ἰηπ τθρ]θΒ, 85 ἃ 
βίχοπσ α για οι ᾖ{ἴπιο, 
ἔπιο 9εγο), 'Υθ65 Ιπάορϱᾷ ”: χι 
187, αντι ὄρ. οἱ η ο0Ἡ- 
ορᾶἵπς πΊοχθ ἴπαη γγαςδ αρκαᾶ, 
ΡΟ 85 {ο οοττεοῦ α Εί8ΐ6- 
πιρηζ, “πας ταζποτ)ς υπ 201, 
χνι Τ4. 1. μέντοι, πλ] 
ἴπθ {οτοθ οἳ 8 οοπ]ππΠς- 
{1οη, ἴαπιοπ, Όεγο, ! Όταν 
Ώοπγγενοτ’, /γαῦ᾽: χι 105, ΧΥΙ 
14. οὐ µέντοι---΄γε ΧΙΙ 
107, χτν 19, χντι 08, χι ϐ9. 
εὖ γε µέντοι κα 1160. 
9. 838 4Π αἄνοετῦ ἵη βἴτοπς 
Ῥτούῦθβία[ΙοηΏβ: γελοῖον µεν- 
τᾶν (μέντοι ἂν) εἴη 1 9", τί 
15. ο ἵπ θ866σ ΟΥ Ῥοβῖ- 
νο αβθοπῦ: τ 6θ, χττ ϐ, 
να 186 ᾖ---δεήσει ταῦτα 
ποιεῖν ; Δεήσει μέντοι. καὶ 
--μέντοι, αἰφιιο αἄεο: Υ.8. 
καί 

µένειν, ΠΙάΠΕΤΕ, “ἴο βίΥ᾽: στι 
186 ἔνδον µ., τά ἐν τῷ 
σµήνει µένλυσα. πιο 
αι/ιφεγα, :ἴο βίαγ πηουθ 0Π6Θ 
18”, «ποῦ {ο τάαΏ ΑΠΑΥ” ν Τ8 
ἐλπίδων ἀγαθών οἱ δοῦλοι 
δέονται, ὅπως µένειν ἐθέ- 
λωσι 

τό, αγᾶοτ απίπεϊ 
ει ὑπιρείις, ἑαρῖτΙϱ’, ’' ἀείει- 
τηΙηαΜίοης Χχι 64 μένος 



µεντᾶν 

ἑκάστῳ ἐμπέσῃ τῶν ἐργα- 
τῶν 
μεντᾶν -- µέντοι ἄν: 1 δ7, 

χι 17 
μεριμνᾶν, διώππια αἰῑίφεπιία 
Ῥετρεπάετε, "ἴο ϱἱνθ ΟΠθ68 
πηπᾶ {ο α απθεοη 5 οἳ 
ΡΗΙΙΟΞΟΡΗΥ᾽, «ἴο οἰπᾶγ ϐ 
{πίηρ ἀεερ]γ᾽: ας 197 οὔτε 
µεριμν ὦν ηὗρεν 

. εος, τό, Ῥαγε, “ιαχθ’, 
ερατί {01ο ν]πο]ο: τα 199 
πλεῖον µέρος τοῦ φόβου, 143, 
ΧντΙ 45 ἐκ τοῦ προσηνέµου 
µ. τῆς ἅλω 

µβρία, ας, ἡ, πιογίᾶϊεδ, 
ε(πο ϱοα(λ: ας 294 πρὸς 
μµεσημβρίαν ἀναπέπταται 
(ἡ οἰκία) 

. η, ον, πιρᾶΐις, 'Ίπ ἴπθ 
τηϊάᾶ]θ”, «Ιπθεγπιθᾶ]α{θ’; οἳ 
της, ΧΥΙΙ 24 σπόρος ὁ πρώι- 
µος ἢ ὁ µέσος ἢ ὁ ὀψιμώτα- 
τος, ΧΙ ΤΤ ἐν µέσῳ τῷ θέρει 
(ἵπ πάςαπαπιετ3), 19. ἐν 
µέσῃ τῇ ἡμέρᾳ (]αΐο ἄτθεῖς 
{ού µεσημβρίᾳ, Ἠαιεχ{οτᾶ, 
Νειο Ῥ]γηπίσ]ιις ὮῬ. 126). 
τὸ μέσον, πιεάϊίωπι, “λε 
5ρασθ Ῥείπθεη᾽: ντ 126 τὸ 
µ. τούτων καλὸν Φαίνεται, 
191. ἐν τῷ µέσῳ, ἵπ 
πιεᾶίο, Ῥιθίίσα, 'Ίπ ραβ] ο”, 
έορεη {ο αἲ]”: ν 56 ἐν τῷ 
µέσῳ τοὺς καρποὺς τρέφουσα 
1.6. αὔθγεβδιγο ραἰεπίθα, Υ1Ι 

144 τὴν ἐπιμέλειαν εἰς τὸ 
µέσον (ἴπ οοπιπιώπε, αεφιια- 
ἴεπι) ἀμφοτέροις κατέθηκεν, 
147 τὸ ἐγκρατεῖς εἶναι εἰς τὸ 
µέσον κατέθηκε 

μεσοτομεῖν ὃ, οἰγαπιοπέιπι Ίπιθ- 
ἀἴωπι «κιὔφεεατε (Υ 41ο): 
Χντι 16 νομίζω ὀρθῶς ἂν 
ποιεῖν μεσοτομῶ», 1.6. τία 
πιείεπδ, ταέ Ῥατίεπι οι πι 
πιεάίαπι ᾖἵπ αρτο τεϊτ- 
φμαπι 

Ἡτ. ΤΕΣ. 

µεταχειρίζεσθαι δις 

µεστός, ή, όν, μα άἡηκά, εβ]]οᾶ 
ο. σεῃ. 1 10 

µετά :---Α. ο. ᾳθη. οἴέπε, «σλ]ι”, 
Ἱπαρ]ψίηρ 8 6Ίοβοχ οοππεχΙοἩ. 
ἔηβη σύν: σι ϐθΤ μεθ) ὅτου 
ἐκαθεύδομεν ἄν, 105 κεῖται 
μετ) ἀλλήλων, Υ 10 μετὰ 
ἠδίστων ὀσμών. 48 8 Ῥοτ]- 
Ῥ]ταβίβ {ος αἀνετορ: σπα 80 
μετ) ἀσφαλείας ἔοχ ἀσφαλῶς, 
ν 16 μετὰ µαλακίας 1ος 
μαλακῶς. Ῥ. ο. ἄ9ο., 
οἳ Βθᾳπαποο ἵπ οτᾷες οἳ 
Τήπης, '"α1ἴογ), “ποσό 1ο): 
1 19 μετὰ τοῦτο, χι ϐ9 
μετὰ ταῦτα, 100 μετὰ δὲ 
ταῦτα 

µεταβάλλειν, ἐπυεγίεγε αγαπᾶο, 
πουατα, {ο ἵπταπ ουου ἴ]πθ 
βοϊ]”: χνι Τ8 εἰ ἐν τῷ θέρει 
ὅτι πλειστάκις µεταβάλοι 
τις τὴν γῆν. Ο01.Υ6τρ. ἄθοτρ. 
1 161 οαπιριπι /γασίίς ἑπ- 
νετίετε φἰεὺῖβ 

µεταδιδόναι, οοπιπιωπίσαγε, ἔπι- 
Φοεγίίγε, «ἴο ᾳῖνο Ῥρατῦ οἳ, 
ερῖνο α επατο 1Π’: ο, 6εη. 
τεῖ 1κ 69 τῶν εὐφροσυνῶν 
µεταδιδόντες. ο. σεη. 
ταὶ οὗ ἀαΐ. ῬετΒ. τς Τὸ τῆς 
εὐπραγίας αὐτῇ µεταδιδόν- 
τες 

µεταρρυθμίζειν, αἰϊίεν ΓοΥΠΙαΤΕ, 
Ἠίΐπο οοττίφετε, πιεϊίογα ἆἄο- 
σ6γε, «ο τοπιοᾷς]᾽, ἨσεποῬ 
έτο ταῖογπα”, «απησπᾶ χι 99 
μεταρρυθµίζω ἐὰν ἔχω τι 
βέλτιον τοῦ παρόντος, 11 ἵνα 
μεταρρυθμµίσῃς µε, 19 πῶς 
ἂν δικαίως μεταρρυθμίσαι- 
µι ἄνδρα ἀπειργασμένον κα- 
λόν τε κἀγαθόν ; 

µεταχειρίζεσθαι, ἵπ πιαπίνις 
Ἰαῦετε, αἀπιϊπϊδίτατε, “ἴο 
Ώατο {π Ἠαπά), “{ο Ἠατο {ο 
πηαπαρεπηθηύ ο’, Ἐχ. πια- 
πίογ: ΧΙν Τ ὁ τοὺς καρποὺφ 
μµεταχειριξόμενος 

6 



82. µέτεστι 

µέτεστί µοί τινος, Ραγίσερὸ 
81ίπι αἰἰσιμτιις γεῖ, «ἶ Ἠβγο 
ΕΠαχθ 1π ο {λ]ηρ᾽: ο. Ρεη, 
τθὶ τχ 98 τοῖς οἰκέταις µέτ- 
εστι τῶν δεσποσύνων χρη- 
μάτων 

µετέχειν, Ραγίεπι]ιαῦσγε, 1, ' νο 
-.. Ῥατ{ 1η), «πβθ: χυπ 84 

παντὸς µετέχειν τοῦ σπὀό- 
ρου 

Μετοπωρινός”, ή, ὀν, αμέιπυια- 
Μἱε, «απἴπτηπα] : αντ 8 ὁ 
μετοπωρινὸς χρόνος 

μετρίως, πιοᾶίσς, 'παοᾶρτα{α]γ’, 
6οοπηπης 1 {ααπ: παπα 868 
πρὸς τὸ Φφιλοκερδεῖς εἶναι 
µετρίως ἔχουσι, ΄ 81θ 1ΤηΟ- 
ἀθταίῖο 

µέχρι εἰ µέχρι», Ίδφιε αἄ, 
ἔεπιδ, '6τεη {ο), “8 Ίαν 
88”:--1. οἳ Ῥ]ασς: Χντπ 
µέχρι τοῦ ἡμίσεος τῆς ἅλω, 
Χιςκ ϐ9 µ. βυθοῦ, "1ο 119 ΥοιΥγ 
Ῥοίίοπα . 2. οἳ τπηθ8- 
βατο οἳ ἆθρτεο;: χιτ 70 
μέχρι τούτου (/ιασίεπιβ, '8ο 
{Υ᾿) ἔπομαι, ὅτι. 8. οἳ 
{1π1θ6: αχνπ 51 ἀρξάμενον 
ἀπὸ τοῦ πρωιµωτάτου µέχρι 
τοῦ ὀψιμωτάτου σπείρειν 

µή, “ποῦ”, ἴλο πορανο οἳ 
νι 11] απιᾶ {λοτρ]λῦ, 48 οὐ 
18 {1ο ηοσ. οἳ Γποῦ απἆ βἰαΐθ- 
πηεηΐ; µή τε]θοίΒ, οὐ ἀθπίθς; 
µή 18 τε]αίτο, οὐ αὈβο]πίθ; 
µή αρ]εοίῖνο, οὐ ορ]εοίίνο. 
1, 8. 

Α. η Ιπᾷεροπἆϱπί βθη- 
ἴθηςθ5, 1η οχκρτοβείοηπ8 οἳ 
νηϊ]] οἳ ν1βἩ, οοτππιθ τά, 
εη{τοαίσ, πασπίηῃ. ἃ, 
νι ΙΠηΡΕΥΕ{, 168. ΙΤρΙγ- 
Ἰηρ 8 οοπθἰππθᾶ ῬτοβΙ βίο, 
2. πα βπῬ]. Ἱπαρ]γΙηῃ 8 6ρέ- 
οἶ[ο ῥγο]ὐ(είοπ απᾶ 1θαγ- 
ἔπᾳα, ντ 2 Ῥ6γβ. οἳ {ῃθ 80Υ.: 
πι 8 μηδέν τι ἀθυμήσῃς. 
9, νι(ῃ ορίαἑ1γ ο {ο 6χρτθΒς 

μη 

α νΙθΏ ἐ]λαί α ἐλῖης τααΥ ποῦ 
Ἠβρρεη: κ 260 μὴ γένοιο σὺ 
τοιοῦτος 

Β.ίηπ ἀοροπάοπί σ]απβος, 
1. νΙ(Ἡ {ο {1 πα] οοΠ]1ηΏ0- 
{ἱ0Ἠ8 ἵνα, ὧ., ὅπως: Ἱ 60 
ὅπως μὴ οἰκτρὸς γένωμαι, ΥΙ 
00. ὅπως---μὴ ποιῶμεν, ΥΠ 
199, 1κ 28 ἵνα μὴ ἐκφέρηται 
ἔνδοθεν ὅ τι μἡ δεῖ, Χνττι 16, 
62 ἵνα μὴ δὶς ταὐτὰ ἄχυρα 
δέῃ λικμᾶν. θ{ἱετ ὅπως 
απά ὧς νι {αύπτο Ιπᾶιοβ νο 
ος ορίανθ: τι 68 ἐπιμελεῖ- 
σθαι ὅπως ἂν---μῆ---πένης 
γένοιο, 111 ΤΠ] εἰ μὴ σκοπεῖς 

ὅπως μὴ ἰδιώτης ἔσῃ τούτου, 

Χ ϐ2 ὡς ἂν τῷ ὄντι καλὴ φαί- 
νοιτο ἀλλὰ μὴ µόνον δοκοίη. 

3. Ἱπ ἴΠο ρτοίαβίς οἳ οοἩ- 
ἁλ{άοπα] βοηίθηοΘΒ, Α1ἴθΥ 
εἰ, ἐάν, ἦν, ἄν απᾶ ἴθπῃ- 
Ῥοτα] οοπ]αποβοἩπβ αςδοά 
οοπαΙΠοπα]Ιγ 5 ἐπειδάν, 
ὅταν: 1 20 καὶ εἶ μἢ αὐτὸς 
τύχοι χρήματα ἔχων, 1 90, 

149 κἂν---μὴ ἐπίστηται, 1 70 
εἰ μὴ ἀποδιδοῖτο, 1 84, 94, 
π 82, 86, 105, 126, τιτ”1, 
91, τν 114. ν 61, νι 8, 210, 
212, 250, γαι 68, 108, 114, 
ας 4, 108, χττ δ, στι 18, 
ΧΥΙΤΙ ὃ, χις 66, τν 104 ὅταν 
μὴ ἡ ὥρα τοῦ ἔτους ἐξείργῃ, 
1 118 ὁπόταν αἰσθανώμεθα 
μὴ θέλοντας ποιεῖν. 8. 
1π το]αί]νο οἶαιβος πΏθιι 
.16Υ Ἅἀπιρὶγ α οοπᾶ Ιον 
ος ϱεπεταΗίγ: 1 81 εἰ πω- 
λοίη αὖ πρὸς τοῦτο ᾧ μὴ 
ἐπίσταιτο χρῆσθαι, 11 Τ8 οὐδὲ 
ἄλλο οὐδὲν ὅτῳ µή τις ἐπίσ- 
ταιτο χρῆσθαι, 1ν 66 ὁπόσην 
μὴ αὐτὸς ἐφορᾷ, Υ 100 ὅ τιτε 
χρὴ ποιεῖν καὶ ὅτι µή,ικ 101 
ὅτῳ ἂν μὴ δῷ ὁ κύριος, ΧΙ 111 
όσα μὴ διηµερεύει», 148 ἃ ἂν 
μὴ βουλώμεθα πράττει», ΧΙΙ 



μηδέ 

11, ΧΧΙ 96, ΧΝΙ 19 ὅ τι δύναται 
ἡ γῆ Φέρειν καὶ ὅ τι µή, χις 
7 πῶς (ἐπίσταμαι), ὅστι μὴ 
οἶδα; 132 μάνθανε ὅτι μὴ ἐπί- 
στασαι. 4. α. ὉηΩι {1ο 
1πΕΙπ, αἶπαγς, εχοορί α[τετ 
ποτῦς οἳ εαγίησ απᾷ 
{μ1πκάπρ (ογαἑῖο οδἱίφμα): 
(κ 45 ἐμὲ νόμιζε μὴ ἥδεσθαι 
Ῥεσααεο οἳ λαο Ἱππρεταῖνο, 
οἳ, κιτς 12) ντ δὔ ψηφίζεσθαι 
µ ἢ ἀρήγειν,Χ 64 συνεβούλευον 
αὐτῇ μὴ καθῆσθαι, χι δ8δ, 60, 
105, ππ 111 δεῖ ενω υμὴ 
ὀκνοῦντα. αἲνετ ὥστε ΟΙ ὡς 
(οχοερέ νο {νο Τη 8, τερτθ- 
κοηίς Ἰπάίο. ος ΟΡ, 5 1η 
ογαξίο οὐ]ίφ ια): 1 96 τὸ ἀρ- 
γύριον οὕτω πόρρω ἀπωθείσθω 
ὥστε μηδὲ χρήματα εἶναι, 
ΥΠΙ68 ἐγχειριεῖ ἕκαστον ὥστε 
μὴ ἀπορεῖν χρῆσθαι, χιν 8 
ἀφανίζειν ὥστε μὴ λείπειν. 
Αἰναγς να {πε ατέϊ]οπ]ατ 
1π{1π]1έ1Υ6: 1 69 διὰ τὸ 
µ 3 ἐπίστασθαι, τα 147 
τὸ μὴ εἶναι τεταγµένον. 
Ὦ. αἴτειτ γειτῦβ οἳ πηοραίῖνο 
τος] εΙσηϊ{γίηρ {ο τείτ5ο, 
Εοτρ]ᾶ, ἄθεπΥ, ο9ΡΏΡΟΡ6, 
Ἠϊπᾶοετ, ἀερχίνο: τ 97 
ἀποφεύγειν µοι πειρ µη- 
δέν µε συνωφελῆσαι, χα ττ 
ὑφίεμαι µη δ᾽ ἐπιχειρεῖν. 
ο. α[νοι τειος οἳ εαγίησ 
απᾶ Ὀπ]σης (ογαξίο οδί- 
ατα) οὗ 15 ἴμο χορα]αχ ποεσᾶ- 
ὤἼνο; Ῥαῦ ἵπ τετῦα πηθαηῖησ 
ἐίο βποας”, /Ῥρ]εάρθ᾽, “νε- 
Ἠοτο) οίο, ἴπθ περ. 15 µή: 
αν 106 ὄμνυμι μηπώποτε δει- 
πνῆσαι.  δ. ΨΗΠ {ηθ Ρ8Υ- 
{1οἱίρ]ο πει 1 σαπ ο 
τοφο]νεᾶ Ιπίο α οοπάΙἤοπα] 
οἸααβθ:1Τ2 μὴ ἀποδιδομένοες, 
τθ μὴ πωλούμενοι οὐ χρή- 
µατά εἶσι, χι ττ.  ὙΊθη ἴ1θ 

"Ῥατθιοϊριο 1β πβεᾶ 1 8 ρο- 
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ποτῖο ΟΥ οΏατασίθσῖεί]ο 5επΠ5θ 
νἑἩ {ο ατἰοἷθ; ΥΠ 66 τά 
τε σᾶ ὄντα καὶ τὰ µή, 66 
τὸ μὴ ὄν, αντ 8 ὁ μὴ εἰδώς, 
κ Τὅ τοῖς μὴ ἐργαζομένοις, 
81, 105, 194, τ 66 τῷ μὴ 
ἐπιοτῤόνῳ, 69, Τδ, Ἱτ Τδ, 
ΧΥ 24 τοὺς μὴ ἐχιοταμέρους. 
απᾶ αἰπιί]ατ]γ ψηῃ αἆ]ος- 
ὤἼνος ππαη {6 ππετηῦετς οἳ 
8 οἶὰξβ 8το Ιπάεβηῖί6: Χνι 
24 οἱ μὴ πάνυ ἔμπειροι γέωρ- 
ηίας, 81] ἹνἩο αχθ ΤΊΠθχ)θ- 
γ]οηοθᾶ {ή αρτιοαἸ τε’. ϐ6. 
αξίοι γοτΏς εχρτορείηρ ἔθαχ, 
ΒΡΡΙΘΏΘΏΒΙΟΠΗ, αησῖαίγ, 
χηοβῖ]γ ψΙἩ 8οχ. επῬ].: κατ 
80 φοβούμενος μὴ δὶς ἆποθά- 
Υῃ, γι 29 φοβούμενον μὴ 
οὐ γνῶ, τνῃπ 255 φοβεῖσθαι 
μὴ Ὑγένῃ, Ἱκ 66 τὸ προνοεῖν 
µή τι κακὺν λάβῃ, κπ ϐ 
Φφυλάττει μὴ ἀποβάλῃς τὴν 
ἐπωνυμίαν, Ἡ ὅθ οἰκτείρω σε 
μὴ πάθῃ» 

6. ἵπ οσεβτιονς: ἵῃπ ᾱἷ- 
χεοῦ απεβθήοηπς πα ουδ]. 
ψνηθγθ {πο ΑΠς5πες απᾖ]οί- 
Ῥαΐεᾶ ος οχροοιθᾶ 15 πού 
οἰθατ]γ πεσα[ῖνο α5 ψΙ(Ἡ {ο 
Τπᾶΐο.: χα 1 µή σε κατακω- 
λύω; ΄απι 1 ἀείαϊηϊῖησ τοα ») 
Ε1 Ἠορο 1 απι πού ἀείαϊηῖησ 
σοι Ἰ---ΗΙ η ρα ὙΠεπ 8 
Ῥ]αϊπ]γ ποθσα1νθ ΠΡΜΘΥ 18 
εχρεσίεᾶ: τν 27 ρα µη αἰσ- 
χυνθῶμεν ; 

μηδέ, α5 α οοπ]πηπο{ΙοἩ, πες, 
ἐπογ”: πκ 00 εἰ μήτε ἰδεῖν 
ἔχοι καρπὸν μηδὲ φυτὸν αὐ- 
τῆς, 80. 85 4η βἀτετῦ, 
πιο---φῖ επι, πο εΥεη), έρ]ςο 
πο: τ9θ, τι 66 μηδὲ ἑκα- 
τοστὸν µέρος, 1 91 εἶ µηδ᾽ 
ἐν τῇ αὐτῇῃ πόλει εἴη, ΥΠ 19 
μὴ δύνασθαι. λαβεῖν ἢ τὴν 
ἀρχὴν μηδὲ ζητεῖν, κιτ τή, 
ΧΥΠ 96 

ο. οὁ 
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µηδείς, µηδεµία, μηδέν, πετ, 
ἐποπθ’ ΧΙ 62 ἣν μηδὲν ἀν- 
αγκαῖον ᾖ κατὰ πόλιν. μηδέν, 
85 αη βἀτοτηΏ, τιζλ11, 1.6Θ. ποπ, 
«ποῦ αὖ α]]): τ 97 μηδέν µε 
συνωφελῆσαι, ΥΠΙ 8 μηδέν 
τι ἀθυμήσῃς, ΧΙ δὸ τὴν πόλιν 
μηδὲν κατ ἐμὲ χρήµασιν 
ἀκόσμητον εἶναι. [9ο 1π Ἐπρ. 
εποϊμῖησ) 18 ἀβθά αἀνοτρία]- 
1: Βμακεςβρ. ΑΙ Ἠε]] τττ 
π, 41 {έ ποἰ]ίπᾳ εἰεαᾶδ 18, 
Ἠεη. ΙΥ. Α, ν 1, ὃ8 γοι 
Ίδεγε πιοϊ]ίπᾷ 80 8ἰΤΟπ/ απιᾶ 
Γογζωπαίε αδ 1] 

µῆκος, εο5, τό, Ἰοπρίιμᾶο, 
«]θπαίμ) (ραιζπι, ἐγαοίις, 
Ζειπθ): χικ 9 ὁπόσον μῆ- 
κος τὸ φυτὸν ἐμβάλλειν 

µήν, Όετο, 8απε, 'νεπ]γ’᾽, «ΤΠ 
ποοΐᾗμ᾽, πβεᾶ {ο βἰτοηρί]ετ 
ΑαφονοϊαῄίοΏΒ. ἀλλὰ μήν, 
ΦεΥΙΠΙ επύπυεγο, 'Υεί ἰχα]γ”: 
ντι 194 ἀλλὰ μὴν οὐδὲ 
τοῦτο δεῖ . ἀθυμῆσαι, αν 0. 
οὐδὲ µήν, πεφιε 9εγΟ, ’ἨΟΧ 
ο. πι Τδ. Άοο ποῖθ 
οη Ἠίετ,χ ὅ 1. 26. 

µήν, µηνός, ὁ ὁ, πιοτιδίδ, ́ απιοπί): 
νπ 199 ὅπως μὴ ἡ εἰ τὸν 
ἐνιαυτὸν κειµένη δαπάνη εἰς 
τὸν μηνα δαπανᾶται, 1κ 4ὔ 
τὰ κατὰ µῆνα δαπανώµενα 

ΑΝ πιθΥθΥ γεῦ᾽. τν 

µήτε---μήτε, ποφτιθ---πιοβτιο, 
ἐπΘΙΤΠΘΓ---ΏΟΤ᾽: 1 δθ µήτε 
αὐτός- μήτε ἄλλος, νι ὃτ 
µήτε πονοῦντας μήτε κινδυ- 
γεύοντας, Χ 20 εἰ µήτε κοµ- 
πάζοιµι--μήτε ἀποκρυπτοί- 
µην τι τῶν ὄντων μηδέν, ΧΙ 
111 µήτε κεγὸς µήτε ἄγαν 
πλήρης, Χντι 16 µήτε οἱ 
ἁλοῶντες- μήτε οἱ λικμῶν- 
Τε», ΧΙ Ἱ µήτε--μήτε-- 
µήτε--μήτε---μήτε, κκ 06 
εἴ τι--μήτε ἰδεῖν ἔχοι καρ- 

µηδείς-------------- μιμνήσκομαι 

πὸν μηδὲ φυτὸν αὐτῆς µήτε 
ὅτου ἀκοῦσαι τὴν ἀλήθειαν 
περὶ αὐτῆς ἔχοι 

µήτηρ, έρος (ρό5), ἡ, πιαίοτ, 
ἐπποίλοετ): νι 5θ, 86 ἡ µή- 
τηρ, “ΤΙΥ πηοίλεγ”: τηοῦ, Υ 
το ὃς ἔφη τὴν γεωργίαν τῶν 
ἄλλων τεχνών μητέρα (ζαι- 
8απι εἰ οτἰρίπεπι) καὶ τροφὸν 
ειναι 

μηχανᾶσθαι,πιοζζγὶ, επεοφίίατο, 
ἐίο οοη{τῖνθ’, «ἀθνίεο: τ 
149 μηχανᾶσθαι προσόδους, 
1 48 µ. χρήματα (/αΜἱοπεν 
Ρεσυπίαε Ῥαταπάας), Υ τ2 

μηχάνημα, τό--τὸ µεμηχανη- 
µένον, πιαο]είτια δεἰίσα, :8Ἡ 
οηρίπθ οἳ πα”: στ Τθ πολ- 
λοῖς μηχανήμασιν (ναῦς) 
ἀνθώπλισται πρὸς τὰ πολέμια 
πλοῖα 

μιγνύναι, πιῖεοέγε, "Το πΙηρ]ε”” 
κκ 18 μιγνύναι κόπρον τή 

Υ3, “ἴο πηβηπτθ ἴ]ιο λατ. 
ΡΑ88. κχ 62 ἡ ἄλμη µιγνυ- 
µένη τοῖς ἀνάλμοις 

ἸΜίθρης, ου, ὁ, ια Ῥοτρίαῃ 
Βτη-ροᾶ: τν 105 ὄμνυμί σοι 
τὸν Μίθρην 

μικρός, ά, όν (ος σµικρός), Ῥαγ- 
Όι8, “ΒΠηΦΙ]”, 016) 1η ροϊηέ 
οἳ β7ζ6: υπ Τὸ ἐν σµικρο- 
τάτῳ ἀγγείῳ, 109 πλοίοις µ. 
9. 'ΗΜ016) π ααα η 105, ραι- 
οἱδ, Ἡ ὄὃ πάνυ μικρὰ πο- 
ρίσαντες 

µίλτος; ου, ἡ, πιπῖιπι, «το 
1εαᾷ”: χ 9ὔ μίλτῳ ἀλειφόμε- 
νος,χ θ9ἅπτεσθαι µίλτου, 40 

μιμεῖσθαι, ὑπιίαγί, «ἴο ἴακα 
α1ογ᾽, «Ιπια{θ: αι 99 ἵνα 
πειρῶμαί σε μιμεῖσθαι, 1ν 
28 τὸν Περσῶν βασιλέα µι- 
µήσασθαι (ἵῃ αρτιου]έπτα) 

[μιμνήσκομαι] µεμνῆσθαι, 
γεσοτάατῖ, πιεπιζπίςεε, “1ο 16- 
ΙΠΘΠΙΏΘΥ’, «ρθαν 1π τηϊπᾷ”: 
Ιχ 69 μεμνῆσθαι ὅτι ἄν τῳ 



μισεῖν 

διδῷ. ο. ἵπξ, Ῥβθβ. Υπ 156 
τὸν μεμνησόμενον καταχω- 
ῥρίζειν ἅπαντα. ο. Ῥατῆοίρ. 
νπ 258 τοιαῦτα δοκώ µεμ- 
νήσθαι διαλεχθείς, υπι 149 
τοιαῦτα διαλεχθεὶς δοκῶ µεμ- 
γῆσθαι. {οηοψοά Ὦγ α 
τε]αίάνο Ῥατίίο]ο: 1 Τ4 οὕκ- 
ουν µέμνησαι ὅτε; 

μισεῖν, αυεγεατὶ, 'ἴο Ἠπίθ”: 
κχι 20. ΡΑΒΒ, {πυίδιπυ 
6556, 'ἴο Ὦο Ἠαίοά : χσι 21 

μισθοφορεῖν, ΦΥοΟ πιεγοεᾶε οΡ6- 
γαάπΠι διαπι ἰοσατο, «ἴο τ6- 

οθἶνο πασοεβ᾽, “861Υ6 10Γ 
Ἠ]γθ): 1 29 τὸν ἄλλου οἶκον 
οἰκονομοῦντα μισθοφορεῖν 

μισθοφόρος, ον, πιετεεᾶε 601- 
ἄισίιμδ, βετνίησ {ον Ἠ1γθ'. 
οἱ μισθοφόροι, ἠΠπζιίες 
πιογοεπαγ{ΐ, ΄ΙΠΕΤΟΘΠΒΤΙΘΡ᾽: 
1ν 48 ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν 
μισθοφόρων 

μνήμη, ης, ἡ, Ππεπιοτία, υἱθ 
τεπεϊπϊβοσπιᾶϊ, 'ΤΑΘΙΠΟΥΥ᾽, 88 
Ά Ῥοψαχ οἳ πο παπά: νι 
145 τὴν μνήμην εἰς τὸ µέσον 
ἀμφοτέροις (59. ΠΙ8Ώ απᾶ Ἡο- 
ΤΠ) κατέθηκεν (ὁ θεός) 

µνηµονικός, ή, ὀν, πιεπιογία 
υαἴεπδ, «ἴοτ ΣΗΘΙΠΟΣΥ »ε; Τὸ 
µνηµονι κόνξ-μνήµη, Ικ 66 
ἡ τὸ µν. µάλιστα ἐδόκει ἔχειν 

μόνος, η, ον, δ80ἶμβ, ’8ἱοΠθ”: 

κΙ61. αγ. µόνον, {ατ- 
ἔτι, ΟΤΙ πῖςἰ, πζζ πςί, “οΠΙΥ’, 
επούμῖπς ναί”, 6ΠΙΘΤΕΙΥ᾽: 
ΥΙΙ 99 εἰ µόνον ἦλθεν ἐπιστα- 
µένη ἱματίον ἀποδεῖξαι, ΥΙΠ 
108 ἐὰν µόνον μὴ ἀπολέσῃ 
τοὺς μὴ ἁμαρτάνοντας, ἀγα- 
πητόν, κ 62, χι ϐ0 μὴ µ. ἀλ- 
λὰ καί, Χαν 28, 96 

µορφή, ἢς, ἡ, /οππα, οροσῖος 
ογῖςδ, «ἴλα οι πγατᾶ {οτπα): υι 
84 ἐνίους τών καλών τὰς µορ- 
φὰς πάνυ μοχθηροὺς ὄντας 

οτὰς ψυχάς 

γαύκληρος 86 

μουσικός, ή, ὀν, αγέζωπι [ἱ0ογ- 
αἰἴιπι κἰιάίο εποιζέιδ, 8, 
βοπο]ατ”: απ 100 ἄμουσον 
ὄντα αὐτὸν ἄλλους μουσι- 
κοὺς ποιεῖν. μουσική [ρο, 
τέχνη), ἡ, πιιδίσα, ἐπηπεῖς”: 
1 107 μουσικὴν μαθεν, 108 
δεινοτέρους ἐμοῦ περὶ µ. 

μοχθεῖν, ἰαῦογεν εί αεγµπιπας 
Φετγαῖῖ, Ιαῦογαγα, ! {ο Ῥο 46- 
ἐχθββεᾶ Υπ Ἡ 4ος”, Το ]8- 
Ῥοας” (ρτίποΙρα]]γ οοπβπιθᾶ 
{ο ἴ1θ Ῥοείβ, ἔποαρα Τπῃ- 
ογαϊάθβ προς 16 νήσος 70, ὄ, 
1199,8,απᾷ ΧθπορΠποη βετεταΙ 
ἴπιος Μαπι, π 1, 17, Απαῦ. 
ντθ, 91, Ύεηπ. χα 16): ανττι 
16 ἵνα μὴ μοχθῶσι περιττὸν 
πόνον 

µοχθηρός, ἆ , όν τ---Ἱ. αξγιπιπΟ- 
8118, Ὑτείομεᾶ). 4. ρταυις, 
ἐγρίς, “παοτα]]σ Ῥαᾶ”: ντ 84 
μοχθηροὺς ὄντας τὰς ψυχάς 
}{ καλούς 

µυριάς, άδος, ἡ, ἄεοεπι πεία, 
έα πππηρετ οἳ 10,000”: τν 
194 πολλαὶ µ., Υπ 44 

μυριοπλάσιος", ον: ντ 197 
μµυριοπλάσια (πι[ῖζον ρίγα, 
ἡπι]ιπϊίο Φίωγα) ἡμῶν ἔχει ἡ 
πάἆσα πόλι.. Ο8. τι 98 ἑκα- 
τονπλασίονα τούτου 

Ν 

ΊΝαί, παθ, “θα”, τετ]γ’: ναὶ 
μά, Ἰπ ο8{Ἠ5, 'Υεα ὮΥ); ναὶ 
μὰ Δία, τι 14, χι 47. ἶπ 
α{τππαίνο τερ]ῖθβ: 1π 28, 
ΧΙΙ 08, χττ 6, χιν ὄ, χυπ 80, 
ν.6. µά 

ναύκληρος, ου, ὁ, ἀοπιίπιι 
παυῖ» φιῖ παυἰειζατίαπι [αοἳ{, 
«8 ΒΗ1Ρ- ΟΨΠΕΥ᾽, «βΗ1ρ-ΠηςΡ- 
{ετ᾽, νο σοπιοτα]] βοΐθά 
Ἠϊπηβε]{[ α8 αἸίρρετ: τντιτ 80 
φορτίων ὅσα ναύκληρος κέρ- 
δους ἕνεκα ἄγεται 



δ03 γαῦς. 

ναῦς, ἡ, πανῖς, έα βΠἱρ᾽: στι 
Τδ ὁρμίζεται ναῦς καὶ ἀνάγε- 
ται, 88 πρῳρεὺς τῆς γεώς, 
98 πῶς κεῖται τὰ ἐν τῇ νηἰ 

νεατός”, οῦ, ὁ,αγυογιπι γοπουατῖο, 
πουαῖῖ αγαϊίο, "ο Ῥ]οιισῃ- 
Ίηπρ πρ οἳ {α]]ον ]απᾷ ντι 
115 νγεατὸς καὶ σπόρος καὶ 

Ὁ φυτεία 
νειοποιεῖν”, υεγυαοίωπι Γαοετε: 

πι 97, πηθχθ 568 ποίθ 
νεκρός, οὗ, ὁ, οαάαυεν, «8 

ϱΟΙΡΕΘ’: 1 199 περὶ τὸν ν. 
μαχόμενοι 

νεογνός, ὁὀν (νεόγονος), ΥΕΟΕΊΒ 
παϊιο, (πον]γ Ῥοχπ); υπ 
119 ἡ τῶν νεογν ῶν τέκνων 
παιδοτροφία, 154 

νεός, οὔ, ἡ, 1.ᾷ. νειός, πουαῖο, 
ε]απᾶ Ῥ]οασμπεᾶ τρ ΑηΏΘΥ/ 
81167 Ῥεϊιηρσ]οξῦ {β11ονγ’: κντ θ6 
εἰ μέλλει ιλην ἡ ν. ἔσεσθαι, 
49 τῷ σπὀρῳ νεὸν ὑπεργά- 
ζεσθαι, κκ 17 τῷ σπόρῳ νεὸν 
προεργάζεσθαι, νι το εἶ 
σκάπτοντε τὴν ν. ποιοῖεν, 
ΧΥΠ 1 περὶ τῆς νεοῦ 

νέος, νέα, νέον͵ {ιυεπίβ, γοπΏΡ”: 
πχ 960 νέοι ὄντες καὶ ὑγιαί- 
νοντες, 1Π 100 παῖδα νέαν 
μάλιστα 

νεοττόςὃ, οῦ, ὁ, Ῥι]]μβ, «ἴλο 
γοιηρ οἳ αΏγ απῖπια]”: ντ 
188 οἱ νεοττοί, 'ΥοΠΏῃ Ώθ88᾽ 

νή, Φ6Υ, 8 Ῥθχ[ίοιο οἳ βίτοηπςσ 
β/ἩτπιβοἨ, απδπα]]γ 1ηπ {χο 
ῬϊἩχαβθ νἠ Δία οἵ νἡ τὸν 
Δία, Ῥτο[εσίο, Ἱιαιᾶ ἁιδίο: 
ας 97, δδ, 06, κκ 1460, 160. 
βοϊἰδίσεί: κι ὅ, 19, 94, πνιτ 

107 1π απβνογῖηρ ᾳπδβίΙοηβ. 
γεεῖε, ία αρί ιἱ ἀῑσίς: τα 49, 
κκ 109, νἡ τὴν Ἡραν χ 2 
ΧΙ 119 (σοποτα]]γ . ΥΟΙΙΘΠΒ 
οα{]η) 

Μικίας, ου, ὁ: πι 20 
νοµεύς, έως, ὁ, 8 σοηποτίο ΊΘ6ΥΠα 

Ίου ΞΟΠ0 ἨΊιο ἰρηᾶς οβ{ἱθ’ 

/ 
γόµος 

(ΡηΙ]ο Ταᾶ, ᾷο αρτίστ]δ. 8 1 
χρὴ δὲ ὥσπερ αἰπύλον ε 
βουκόλον ἢ ποιμένα ἢ κοινώς 
γοµέα τὸν ἡμέτερον ἄρχειν 
νοῦν): ΙΙ 86 πρόβατο» ἢν 
κακῶς ἔχῃ, τὸν νοµέα αἰτιώ- 
µεθα 

νοµή, η ης, ἡ, Ραε{ζο, “Τ6Β Ῥεσμα- 
γία”, " ρτασ]ηρ οἳ οδί(]ο): 
ΤΠ 114 σπόρος καὶ φυτεία καὶ 
νομαὶ ὑπαίθρια ἔργα ἐστίν 

νοµζειν, νι Ῥτοᾶϊσοαίο 8οο. 
ο τεσατᾶ”, “οοπβίᾶεγ 8’: 
Χχ 106 φιλοικοδόµου» νομίζω 
οἵτινες ἂν ἀποδιδῶνται τὰς οἱ- 
κία», ΧΙ 64 τούτους βαθεῖς ἄν- 
δρας χρὴ νοµίσαι, Ἱς 87 
νομίσαι ἐκέλευον τὴν γυ- 
ναῖκα νοµοφύλακα τῶν ἐν τῇ 
οἰκίᾳ εἶναι, ο, 1Πῇ, οἱ] - 
πιατε, Ῥμίαγε, 'ἴο οοηβΙᾶςγ’, 
«βΙπ]κ αχ 116, κ 48 νὐ- 
µιζε ἐμὲ ἥδεσθαι, χντῃ 15 
νομίζω ὀρθῶς ἂν ποιεῖν, Χικ 
104, κσ 171 φιλεῖν ταῦτα ἀφ᾽ 
ὧν ἂν ὠφελεῖσθαι νομίζω- 
σιν. 7α8, αεφιπι, Υέο- 
ἴιι Ῥιίαγο, "ο (]π]ς Ῥτο- 
Ῥογ” (0): Χνττ 69 (ποχθ 966 
ποίθ), 81 

νόμιμος, η, ον (νέµω, νύμον), 
{ωδίέμς, {εφίθιι εοπβοπἰαπει, 
18 γεσερίιδ, “τίς”, «οοη- 
Τογπηαβ]θ {ο Ι.1 οἵ πρβαρθ’: 
ΙΧ 85 τὸν ποιοῦντα τὰ νόμι- 

μα (16(εΒ) λ}ί τὸν παρὰ τοὺς 
᾿»όμου» ποιοῦντα 

γόµος, ου, ὁ, πιο οἱ ἐπδηγμία 
οἰυζία είς, 'πβασο απᾶ αἱ] λα 
Ῥοσοππεβ Ίαν; {πετοῦγ’: ας 
86 ἤν τις παρὰ τοὺς νόμους 
ποιῃ, Ι 9ὔ ἃ οἱ θεοὶ ἔφυσάν 
σε δύνασθαι καὶ ὁ νόμος συνε- 
παιεῖ, 169 συνεπαινεῖ καὶ ὁ 
γόµος αὖτά (8ο. ἃ προστέτακ- 
ται ὑπὸ τοῦ θεοῦ), Χαν 14 τὰ 

μὲν καὶ ἐκ τῶν Δράκοντος νό- 
µω», τὰ δὲ καὶ ἐκ τῶν Σόλω- 



γομοφύλαξ-----------ὁ 

νος λαμβάνω», 18 θεῖναι πολ- 
λοὺς τῶν νόμων ἐπὶ δικαιοσύ- 
νης διδασκαλίᾳ δοκοῦσι, Ικ 88 
οὐκ ἀρκεῖν δοκεῖ...ι ἣν νόμους 
καλοὺς γράψωνται, ΧΙΥ 2ὔ 
ἄλλα τῶν βασιλικών νόμων, 
27 ἐκεῖνοι οἱ νόμοι ἕημίαι 
εἰσὶ τοῖς ἁμαρτάνουσι--- 29 
οἱ βασιλικοὶ νόμοι ὠφελοῦσι 
τοὺς δικαίους 

νομοφύλαξ, ακος, ὁ, Ἰεριπι 
οιδίος, “8 ραατάῖαππ οἳ ἴ]ιο 
Ίαννς: πχ 84 πηοτο 56ο ποίθ, 
10. 88 γυναῖκα--νομοφύ- 
λακα τών ἐν τῇ οἰκίᾳ 

γόσος, ου, ἡ, πιογῦιις, ' ἄϊβεαβο”: 
ν 99 πρόβατα νόσος ἀπώ- 
λεσεν 

γυκτερινός, ή, όν, ποσιγπιβ, 
ἐπ]ση{Ιγ’: απκ 40 φυλακὰς 
νυκτερινάς 

νῦν, πισις, “ΠΟΝ’, : αἱ ἴλο ΡΥθ- 
βοηὲ ᾖπιθ): νῦν δέ (απο 
απ{θτη) )ί τότε τα δ1, ντ Τή, 
)(πρόσθεν ντθ. οἱ νῦν (5ο. 
ἄνθρωποι), ἍἸιοπιῖπο πι 

αεἰαῖῖε, «πηθη οἳ πο Ῥτοβοπί 
αγ. χνιτΤ. καὶ νῦν, Πιο 
φιιοφιε, “1π ἴΠ]β ϱ856 8150”. 
γυνὶ ἀκούσας ἄπει κκ 154 

5 
Ἐπενοδοκίαδ, ας, ἡ, Ἰιοβρίιπι 

επεερίῖο, 'ἴπο οη{ογαἰπχηεπῦ 
οἳ είταηροειβ’:; τς 6δ, αὈὶ 
οοηίτα Ῥταθοθρία γείογαπαι 
ΕΤΑΠΩΠΙΑΡΙΟΟΥΠΙΠΑ Υπ]ρο ξε- 
νοδοχία βοτρῖτατ 

ξένος, ου, ὁ, Φετεβτίπιις, έᾳ 
βίταησος ̓  )ί ἀστός: νι 89, 
ντ 8 

ξηρός, ἀ, όν, δἱοσιθ, ατίἄι», 
ἑάτγ” χυπ 195 μὴ σπεἰρειν 
ἐν ξηρᾷ (5ο. Υῇ 1.6. ἵπ ἴθιτα 
ρ]ανία ἀεεααία), χκις 82 
ξηρὰ ἡ περὶ τὸν Λυκαβηττὀν, 

. 

95, ὃτ ἐν τῇ ἔηρᾷ)ί ἐν τῇ 

8 

ὑγρᾷ, 90 ἕηροτέραν καὶ 
ὑγροτέραν γῆν, 09 γῇ ξηρὰ 
µέχρι βυθοῦ, ντ 196 ὁ ξηρὸς 
σῖτος ὅπως καλὸς ἐδώδιμος 
Ὑίγνηται ἐπιμελητέον, ἂκ 68 
ὑγροῖς τε καὶ ξηροῖς, Υ 108 
ὑπὲρ ὑγρῶν καὶ ξηρών καρ- 
πῶν 

ξηρότης», ητος, ἡν οἰδοῖίας, 
ἑἀ1γηθββ’: ας Τ] αὐαίνεσθαι 
διὰ ἕηρότητα, “Το παης οἳ 
χηΟΙβ{ΊΥΘ᾽ 

ξύλον, ου, τό, ᾖἱσπιπε, ' ποοῦ”: 
ΧΥΙ 21 ἣν ξύλα ἔχωσυ 69, 
1ρηῖ {αοϊεπᾶο 

ξυστόςὃ, οὔ, ὁ (ξύειν), αγθέωπι, 
έα οογετεᾶ ρα1]οτΥ ος οο]οή- 
ηαᾶθ, πηθτο αἰλ]οίεβ ΘΧ6Υ- 
οἶεθά ἵπ νηη{ογ): πι 96. ΟΕ, 
γιπαν. ν 11, 4 Ἰαεςο αιεπι 
Ῥοτ/{1οι6 ξυστός αριιᾷ ἄταε- 
608 υοσϊίαίιγ, φιιοᾷ αἰ]ίείαε 
067 Ἰθεγχια {επιρογα ἔπι ἐεο- 
1ἱ8 εἰαᾶίίδ επογοεπίιγ; νι 
10, ὅ ἕυστός εδὶ 6γαεζα αβ- 
Φεϊϊαίίοπε ΦΡοτίΐσι απιρία 
Ἰαζἐιᾶῖπε, ἵπ 4μα αἰλ]ίείαα 
Φογ Ἰῦογπα ἰεπιρογα εωετ- 
σεπιζι 

ο 

“Ο, ἡ, τό, οτἱρίπαΙ]γ αη η 8- 
Ῥποσίο Ῥτοποαπ (ΜοητοΒ 
Ηοπιετίο ἄγαπιπιατ 8 948) 

1. πο Βαποβίαπὐ]γοὶ Ατ- 
11ο]ο; 

Βαχγ]να]ς οἳ 19 οἷᾶ πεασο 
1π ΑίῑΙο ἄτοε]ς (Χοη.), 88 
8 ἀεπιοηβίταίίνο: απ 
117 τὸν δ) εἰπεῖν λέγεται, 
1 114 τὰ μέν, 1.ᾳ. ταῦτα 
μέν, [ο]]ουγεᾶ ὮΥ ἐκεῖνο δέ. 
νη(Ἡ µέν απᾶ δέ ἵπ αἱ] 
156 08868, ὁ μέν, /ἴἶθ 
οηθ----ὁ δέ, «ἴἶιο οίῖιοτ”: 
κκ 0Ἠ, 1η τε]αβίοη {ο α 
ϱαΏ]εοῦ ῬτονίοπβΙγ πιθι- 
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Βοποθᾶ (ραγ{ῖνο αρροβῖ- 
ΏοἨ): Χνπ 62 ἡ μέν (γῇ) 
-ᾗ δέ, 64 τὴν µέν--- 
τὴν δέ, χνι 96 τὴν μὲν 
(Υν) ψέγουσι τὴν δ᾽ ἐπαι- 
γοῦσι, Χν1Ι 26 τὸ µέτ---τὸ 
δέ. οἱ µέν---οἱ δέ, '5οπιθ’ 
---“οἴπειβδ): 1 155, 1ν 80, 
χνπ 47, κκ 4, 90, 98, 97, 
456, 60, 64, κχτ 19 οἱ μὲν 

τῶν κελευστῶν ---οἱ δέ, 
18, 20, 1 126 τοὺς μὲν 
πολεμικά, τοὺς δὲ καὶ 
εἰρηνικὰς ἐπιστήμας ἔχον- 
τα»ς,τπθ,21, 81, τοὺς µέν 
--τοὺςδέτιτ12,56.τ1126, 
χις 129, κςσ 10, ττ 21 τοῖς 
μµέν-- τοῖς δέ, χι 109 τὰ 
μὲν βάδην τὰ δὲ ἀποδρα- 
µών, Υ 12 τὰ μὲν Φύει τὰ 
δὲ τρέφει, ΧΠΙ 68 τὰ μὲν 
χείρω τὰ δὲ βελτίω, κιν 
14 τὰ μὲν καὶ ἐκ τῶν Δρά- 
κοντος νόμων τὰ δὲ καὶ ἐκ 
τῶν Ἓόλωνος, χι 109, αν 
60 τὰ μὲν ἰδών, τὰ δὲ 
ἀκούσας. {πο ρατζ νο 
τὰ μέν π]ιοαπῦ Ο0Γ16- 
βροπάϊπρ τὰ δέ: τ 59 

11. Ἴπο Αι ἰτιραί]το Ατ- 
Μ1ο]ο: 

ἀεποβῖτης Ππάϊνιάπα] οῬ]εοίς 
οοποθἰτοᾶ 5 ἀαβη]ίς 
εἰίπαν ἔτοτα {Ππαῖτ παίατο 
ος Ίποπι ἴπο οοπ{εχί ος 
Ὦγ τείοτεποθ {ο α οἶχο]θ 
οἳ 14688 αββιππιθᾶ {ο Τα 
ἑαπηϊῆατ: 1 ὄδ ἡ γῆ, ὅτ, 
ν7,Ι 88 τὸ ἀργύριον, 149 
προϊόντος τοῦ χρόνου, ΤΠ 
111 ἔρχεται εἰς τὴν οἰκίαν, 
νι 90 εἰ τὴν χώραν ἰόν- 
των, ΙΙ 6 ἐν τῇ ἀγορᾷ, 
κχ 19 ὁ οἶκος, νι 284 ἐν 
τῷ οἴκῳ, ΥΙ1Ι 08 τὴν διάκο- 
νον, Χ 66 τὸν ἱστόν, τοῦ 
θέρους---τοῦ χειµώνος 1χ21, 
ΧΥΙ ὄδ (0αὗ χειμώνος---τοῦ 

Θ, 

θέρους ΙΧ 26, Χνι ὅ9, ἔαρ- 
ο. 68), τὸ ἐν τῷ θέρει, 
χτῃπ 19 ἐν τῷ χειμώνι, 8δ, 
ΧΥΙ ϐϱ7 ὁπτὴν πρὸς τὸν 
ἥλιον; ᾖ[πεβτ]γ αἱ παγβΒ 
οπα]ειοᾷ γη βασιλεύς 
νηεη {πο Ῥοτεῖαη Ἰΐπσ 
18 τηθαηῦ: τν 94, 96, 119, 
155 :] στ 192 ὁ ἐνιαυτός, 
ΧΥΙΙ 2ὔ τὸ ἔτος, Υπ 192 ὁ 
μήν, Χνπ 44 ἡ χείρ, 60, 
γ 25 ἐν τῷ χώρῳ---ἐν τῷ 
ἄστει, Ὀτπί ἀπὸ τοῦ χώρου 
εἰς ἀστυ χι 108, ντ 112 ἐν 
τῷ ὑπαίθρῳ, Ὀτϊ ἐν ὑπαίθρῳ 
ντ 109, τν 68 ταῖς τιμαῖς, 

ιοπιογίῦιι οοπιβιιοζί, στ 
2140 εἰς τὸν τετρηµένον πίθον 
ἀντλεῖν. Τη 1οσα] ἆθ- 
βἱσπαοης {1ο ατ{]ο]θ 15 060- 
οαβίοπα]]σ οπι]ἑ{εᾶ, πε 
Ώεγ 8το ροτογποθᾶ Ὦγ Ῥτθ- 
Ῥοβίήοπςβ: χτ 98 εἰς ἀγρόν, 
94, 96, ν 46 κατ) ἀγρόν, 
ΧΙ 108 εἰς ἄστυ, 90 κατὰ 

πόλω, 93, ν 4ὔ ἐν χώρῳ 
Το ἀοποίο ἴπο π]ο]θ-οξ 

8. 

Ῥ. 

8 61888--- 
Ίπ Ῥ]πτα]: τ ὄδ τὰ 

πρόβατα, 100 τοὺς βοῦς, 
102 οἱ ἐχθροί, πι 66 τοὺς 
τραγῳδούς τε καὶ κωμῳ- 
δούς, Υ Τὸ τοὺς ἀγαθούς, 
ἐὔλο Ῥτανο’, τή οὐδὲν ἦτ- 
τον οἱ δοῦλοι τῶν ἐλευθέ- 
ρων, 102 οἱ σώφρονες, ΥΙ 
81 τοὺς γεωργούς ---- τοὺς 
τεχνίτας, ντι 121 τῆς ἐσθῆ- 
τος, ΥΙΠΙ 2ὔ τοῖς πολεμίοις 
----τοῖς φίλοις, 108 τοὺς βλᾶ- 
κας, Ικ Τὅ τοὺς δικαίους, 
χ 49 οἱ ἄνθρωποι, ας 151 
οἱ ἔμποροι, Χντι 104 οἱ κη- 
φῆνες, 8ὺ τοὺς σκαλέσς, 111, 
66 τὰ ὑποξζύγια 
Τη βΙπσα]ατ: ντ 1294 

ὁ σεμνός--ὁ κομψός, “ἴπο 
618Υο ΤΠΒΠ-----".θ {8ρθ- 



Ώοπας πια), 1 84 τὸν ἄν- 
δρα---τὴν γυναῖκα, Υπ 128, 
140, νι Τ6 τὸν γεωργόγ--- 
τὸν στρατηγόν, Ὑπῃπ 50 ἡ 
ἅμαξα-- τὸν ἱππέα, 91 ὁ 
σκευοφόρος---τὸν ὁπλίτην, 
κχ 15 ὁ σπορεύ», ΥΠ 26 τὸ 
ἔτος, χχ ὅδ τὸ ὕδωρ, 66 ὁ 
χρόνος 

αι αὈβέτα οῦ απᾶ οἴ]ος 
πγοχᾶς, πι Ἠθγθ ἨΟΊΥΘΥΟΘΥ ἐς 
προ ἶ5 Βποϊααδίης: ΥΠ 62 
ἡ ἀταξία, Ὀτέ τάξις, ΄οτᾷ6Ι- 
1π6ββ’ 18, χιτ 8ὔ ἡ ἐπιμέ- 
λεια, χτν 29 τὴν αἰσχροκέρ- 
δειαν, Χις 101 ἡ ἐρώτησις 

ΓΗ παπαθς οἳ ατί5 απᾶ 
βοϊθηποςθβ,ἰταᾶςθβ απ 1ἩΠ- 
ἀτπβίτίθΒ: 1 8 ἡ οἰκονομία, 
πα 99, 1 4 ἡ ἰατρικὴ καὶ 
χαλκευτικὴ καὶ ἡ τεκτονική, 
1ΙΙ 89 τῆς γεωργίας, ν 2(0α6 
γεωργίαν 1ν 90, ντ 59) 

πι οατάῖπα] Καπιογα]ς 
πηεχθ α ἀῑνΙβίοη 15 τηβᾶο: 
κκ 89 ῥᾳδίως ἀν]ρ εἷς παρὰ 
τοὺς δέκα διαφέρει, 94 παρὰ 
στάδια διακόσια---τοῖς ἑκα- 
τὸν σταδίοις 

Το Ατίϊσ]ο πιακθς 8 ΠΟΠ 
οἱ ΑΠΥ ποτᾷ ο 5οί οἳ πονάβ 
{ο πἩΙοὮ 16 19 Ῥτοβχοᾶ :--- 
1. Αἄά]εσοίίνεβ: 1 4ὔὅ 

τὰ ἑκάστῳ ὠφέλιμα, Ίπ 27 
τῶν οἰκονομικῶν, 111 τὸ ἀγα- 
θόν, 114 τὰ πλεῖστα, 1Υ 156 
ἐν τοῖς δεινοἵς, Ὑπτ 49) τὰ βέλ- 
τιστα, τ9 ἐκ τῶν δυνατών, 
τ8 τὸ κοινόν, Το, 144 τὸ µέ- 
σον, 88 τὰ «λείονόι ἄξια, 119 
τὸ δίκαιον, 91 ἐκ τοῦ καλοῦ 
τε καὶ δικαίου, 116 τὸ στεγ- 
νόν, 11Τ τῶν στεγνών, ΥΙΠ 
198 τὸ µέσον, Ἰκ 44, 06 τὸ 
µνηµονικόν, ΧΙ 121 ἐν τοῖς ἵπ- 
πικωτάτοις, ΧΙΙ ὄτ τοὺς οἴνου 
ἀκρατεῖς, 1920 τὰ καλά τε 
κἀγαθά, χι ϐθὔ τών ἴσων, 

ο, 803 

07 τοῖς πλείστου ἀξίοι, κιν 
90, αν Τθ τὰ ῥδια, Χνι 16 
τὰ ἐπιτήδεια, ΧΧ το, 44 τὰ 
ἐπίκαιρα, ὅλ τὰ κοῖλα, 058 
πᾶσι τοῖς ἀνάλμοις 

α. Ῥατίιοῖρ]θς: 181 τῷ 
κεκτηµένῳ (1ο ῃΟβΒΘΒΡΟΥ)), 
αχ 191, 1 47 τὰ βλάπτοντα, 
65, 65 τῷ ἐπισταμένῳ, 11 Τὸ, 
1 Τὸ τὰ ὠφελοῦντα, 164 τοὺς 
σὺν ὅπλοις πειρωµένους κατα- 
δουλοῦσθαι, 11 ὃ τὰ λεγόμενα 
ὑπὸ σοῦ, 921 τὰ ἐνόντα, 27 τὰ 
ἐμοὶ ἀρκοῦντα, Τι τὸν ἀπ 
ὀλίγων περιποιοῦντα, τπ 64 
τῶν κερδαινόντων, 11Τ τοὺς 
ἀξίως λόγου ἑκάστην τῶν ἄλ- 
λων ἐπιστημῶν ἐργαζομένους, 
1Υ 28 ἐν ταῖς εὐπολέμοις δο- 
κούσαις εἶναι, 48 τών ὑπ) αὖ- 
τοῦ ἀρχομένων, 632 τοὺς πρόσω 
ἀποικοῦντας, ΤΤ ὑπὸ τῶν κατ- 
οικούντων, 84 τῶν ἐνοικούντων, 
90, 118, 114 οἱ ἀρήξοντες, 
117, 119, 129, 162, ν 97 τῷ 
κρατοῦντι, δδ, 68, τὸ, 90, ντ 
Τ τὰ τούτων ἐχόμενα, 94 τοὺς 
ἀμφὶ γῆν ἔχοντας, Τ4 τὰ δε- 
δοκιµασµένα καλὰ ἔργα αὖ- 
τοῖς εἶναι, να 92 τὰ προσ- 
ήκοντα αὐτῇ, δθ, 158, 110 τοῖς 
μέλλουσιν ἀνθρώτοις ἕξει», 
121 τοῦ ἐργασομένου, 121 τοῦ 
σώσοντος, 189 τὰ εἰσφερόμε- 
να, 215 τὰ εἰσενεχθέντα, ὙτΙ 
6, 29 ὁ βαδίζων---τὸν τρέ- 
χοντα, 46 τὸ κενούµενον, 59 
τὰ ὄντα ι ΡΟΒΒΕΡΡΙΟΠΒ ὴν 91 
ὁ γράμματα ἐπιστάμενος, 111 
τὸ δεὸν λαμβάνει», κ 14, 15, 
44, 46, χτι 64 ὁ κάθένδων, το; 
τ4 τὸ πρακτέον, Τδ, χιτ 08, 
χιν 6, 951, χν 9 τὸν διδα- 
σκόµενον, ΧΥΙΙ 15 οἱ πρὶν κε- 
λευσθῆναι ὑπὸ θεοῦ σπεἰραν- 
τες, 99 ὁ µανθάνων τῷ δι- 
δάσκοντι, Χϊχ 195 τὰ ἡλιού- 
μενα, 191 τὸ ὀργών, κκ 116, 
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ΧΧΙ 19 ὅ τε κελεύων καὶ οἱ 
πειθόµενοι, 40 οἱ ἑπόμενοι, 64 

 ὁ ἐφεστηκώς, 56, 71, 10, αντ 
8 ὁ μὴ εἰδώς 

8. ΔάνοτΏα απᾶ Λά]θο- 
11νοῬ πβοᾶ βἀνοτβία]]γ: νι 
128 τὰ ἔνδον καὶ τὰ ἔξω, 106 
τών ἔξω, 258 τὰ πρῶτα, ΤΙ 
118 ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, κκ 90, 
ΧνΙ 97 τὰ πλεῖστα, Χνιι ) 
πρόσθεν-- οἱ νῦν, Χικ 80 τὸ 
ἄνω, κκ 111 αἱ λίαν ἀνεπι- 
στηµοσίναι, ἄχι Τ9 τὸν ἀεὶ 
χρόνον 

4. ο ἘτοροβΙἴῖοη ση{]ι 
158 0856: Ἱ 117 ἐπιστημονέ- 
στατοι τών ἐν τῇ πόλει, τν 6θ 
τοὺς ἐν ταῖς ἀκροπόλεσι, ὅδ 
τοὺς ἀμφὶ τὴν ἑαυτοῦ οἴκησιν, 
146 τὸν ἐν Σάρδεσι παράδει- 
σον, Υ 97 τοὺς ἐν τῷ πολέμῳ, 
ντ 26 τὰ ἐν τῇ οἰκίᾳ, κ 88, 
νι 41 τὰ ἀμφὶ γαστέρα, ΧΥΤΙΙ 
Πὃ τὰ ἀμφὶ σπόρον, Χϊκ 4, ὄ 
τὰ ἀμφὶ τὴν φυτείαν, Χχ ὃ τὰ 
περὶ τὴν γεωργία», Υπ 120 
αἱ ἐκ τοῦ καρποῦ σιτοποιίαι, 
205 τῆς ἐν τῷ σµήνει ἡγεμό- 
νος, ΥΠ 1922 τὰ ἀμφὶ τραπέ- 
ἕας, 98 τὰ ἐν τῇ νηί, ἵκ 6θ 
τὰς διὰ χρόνου πράξεις, αι 1 
τὰ περὶ τῶν τῆς γυναικὸς ἔρ- 
γων, ΧΙ 8] τῶν κατ) ἀγρὸν 
ἔργων 

δ. νηἩ {11ο Τη {η141γ6. 
α. 85 Βαρ]θοῦ 1η πο Νοπηῖ- 
πθ{ῖνο: Ἱς 67 τὸ προνοεῖν--- 
καὶ---σκοπεῖν, τι 107 οὐδὲν 
οἷον τὸ ἐπισκοπεῖσθαι, σαι 1056 
τὸ γηροβοσκοὺς κεκτῆσθαι, 
ντα 10 ἔστι πενία αὕτη---τὸ 
δεόµενόν τινος μὴ ἔχειν χρῆ- 
σθαι, 11, ϐ7 τὸ εἰδέναι ὅπου 
ἕκαστόν ἐστί ταχὺ ἐγχειριεῖ, 
α 114 ῥᾷον τὸ ἐπιμελεῖσθαι ἢ 
ἀμελεῖν, 116, κ 80 ὁ ὁπόταν τὸ 
ἑκοῦσαν χαρίχεσθαι προσῇ ἀν- 
τὶ τοῦ ἀναγκαζομένην ὑπηρε- 

ο» 

τεῖν, πι 119, χτι 69 τὸ µεθύειν 
λήθην ἐμποιεῖ, ΧΙΥ 9 τί ἂν ὄφε- 
λος εἴη τὸ---γεωργεῖν ; χν 26, 
αχ 9] τὸ ἐν ῥᾳδιουργεῖν---τὸ 
ἥμισυ διαφέρει τοῦ ἔργου παν- 
τός, 104 τὸ καλώς ἐργάζεσθαι 
---τοῦτο διαφέρει, 112, κχι 8 
ἐγγίγνεται τὸ φιλοπονεῦν καὶ 
τὸ φιλοτιμεῖσθαι 

Ὦ. ἵπ {ο ΑοοπβαίΊτο, 88 
Βαυ]οοί οἳ {πο Τη1.: κ Τὸ 
ἀγαθὸν ἔφην εἶναι τὸ δεῦσαι. 
α5 ΟΡ]εοί: ντ 196 τὸ ἐγκρα- 
τεῖς εἶναι εἰς τὸ µέσον κατέθη- 
κε, 106 τὸ φυλάττειχ---προσ- 
έταξε, 141, τκ 05 Ἡ τὸ µνηµο- 
νικὸν καὶ τὸ προνοεῖν ἐδύκει 
ἔχειν ἹἹ τὸ προθυμεῖσθαι 
ἐπαιδεύομεν, χΙτ 90 τὸ εὐνοεῖν 
..«πειρώμαι παιδεύειν, ΧΙΙ 91: 
ΧΙ 6] τοῦτο οὐ διδακτὸν ᾧ- 
µην εἶναι τὸ ἐπιμελῆ ποιῆσαι, 
ΧΙΠΙ 92 τὸ πείθεσθαι µανθάν- 
ουσι», ΧΥ 1 ἐπειδὰν ἐμποιήσῃς 
τιι τὸ βούλεσθαι ανα 19 
ἐγνώκασι τὸ μὴ ἐν ξηρᾷ σπεί- 
Ρρειν, ΧχΙ ΤΤ τὸ ἀκόντων τυ- 
ον ννεῖν διδόασιυ. ΟΙ ἴπο 
ἸεροβΙξίοηβΒ διά, ἐπί απᾶ 

«πρός (οἳ ’ σοβ] ᾿ απᾶ ἑου]θοίἸ, 
εἰς ἵη χοίετεποθ {ο): τ 69 
διὰ τὸ μὴ ἐπίστασθαι, ντ 15, 
Χχ 162 διὰ τὸ σφόδρα φιλεῖν 
τὸν σῖτον, 1 149 πρὸς τὸ ἐρ- 
γάζεσθαι, τι 48 πρὸς τὸ µη- 
χανᾶσθαι, 191 πρὸς τὸ φυλάτ- 
Τειν, Ικ 8] εὐπορώτεροι πρὸς 
τὸ κακουργεῖν, ΧΠ 87 μετρίως 
ἔχουσι πρὸς τὸ φιλοκερδεῖς εἷ- 
ναι, ΧΙΠΙ 4Τἐ ἐπαγωγος πρὸς τὸ 
πείθεσθαι, ΧΧΙ 16 ἀκονᾶν τὰς 
ψυχὰς τών ἀνθρώπων ἐπὶ τὸ 
ἐθελοντὰς πονεῖν, ν 96 εἰς τὸ 
ἀρήγει, 06 εἰς τὸ ἐπαρκεῖν, 
Χχ 84 µέγα διαφέρει εἰς τὸ 
λυσιτελεῖν γεωργίαν καὶ μὴ 
λυσιτελεῖ, 101 όν - 
εἰς τὸ ἀνύτειν 



ο. πΙ] {πο οΏ]εσίῖνο ἄ6- 
πη]{1γο α[ίοτ αυβίαη{άνες, 
νοτῦα, αἀ]εοίνος απᾶ εᾱ- 
νοτῦα, απά νἩ {ο ρτθροξ]- 
{ἱοηβ ἀντί, ἐκ, ἄνευ; απᾶ ἴο 
ἀεποίο {ο αἴτι ος Ῥᾶχ- 
Ῥοβ6ο: ΧΙ 84 ὅπως ἐπιμελεῖ 
τοῦ περιουσίαν ποιεῖν, κκ 1089 
προφάσεις τοῦ μὴ ἐργάζεσθαι, 
χιν ὅ τοῦ ἀπέχεσθαι τῶν 
δεσποσύνων (δεῖται), 88 τοῦ 
ἐπαωεῖσθαι ἐπιθυμοῦντας, ΥΙΙ 
194 τοῦ στέργει----πλεῖον, 
ΧΙ Τ9 ἐρωτικώς ἔχουσι τοῦ 
κερδαίνειν, 1 ὅτ ἀντὶ τοῦ τρέ- 
Φειν, ὙΥΠΙ 6θ ἀντὶ τοῦ λα- 
βόντα χρῆσθαι, ΧΙ 58 ἄνευ 
τοῦ γιγνώσκει», 68 οὐ δύναν- 
ται ζην ἄνευ τοῦ ἄλλων δεῖσ- 
θαι, πια 88 ἐκ τοῦ ὅταν ἀπει- 
θεῖν ἐπιχειρώσι κολάζεσθαι 
καὶ ἐκ τοῦ ὅταν, προθύµως 
ὑπηρετώσιω εὖ πάσχει», ΧΙΙ 
Τὅ τιµωρίαν χαλεπωτέραν τοῦ 
ἀπὸ τών ἐρωμένων κωλύεσθαι, 
ντ 104 τοῦ μὴ ἐκλιπεῖν ἕῴων 
γένη 

ᾱ. πΙ(Ἡ πο Ὦα{1νο α[ίον 
τοιῦβ, αἀ]θοίνθβ, απᾶ να 
ἔλο ῬτοροβιΙοηβ ἐν απᾶ ἐπί, 
Απᾶ 8 εχκριθβεῖησ {ο 
ΠΙΘΘΏΡΒ ΟΥ 68156: 1Υ 126 
ἐπηγάλλετο ἐπὶ τῷ χώρας ἐν- 
εργοὺς ποιεῖν, ΧΧΙ 26 µεγαλυ- 
νοµένους ἐπὶ τῷ ἐναντιοῦσθαι, 
χιν 89 ἐπιμένουσι τῷ μὴ 
ἀδικεῖν, ΧνΙ 41 ἐν τῷ ῥίπτειν 
τὸ σπέρµα ποικίλη τέχνη ἔν- 
εστι, ΧχΙ δὸ ἀγαλλομένους τῷ 
πείθεσθαι, χιπ 96 οἱ πώλοι 
µανθάνουσιω ὑπακούεν τῷ 
ὅταν μὲν πείθωνται τῶν ἠδέων 
τι αὐτοῖς γίγνεσθαι, ὅταν δὲ 
ἀπειθώσι πράγµατα ἔχειν, Χῑν 
Ὁτ τῷ πλέον ἔχειν ἐπαιρομέ- 
νους, ΧΙ 485 τούτῳ διαφέρει 
---τῷ ἐθέλειν, ας Τὸ ἡ γῆ 
τοὺς κακούς τε κἀγαθοὺς τῷ 

ο, 913 

εὔγνωστα πάντα παρέχειν ἑξε- 
τάζει, 89 διαφέρει τῷ ἐν ὥρᾳ 
ἐργάζεσθαι 

Ίμο Ατίσἰο ππθτο ἴηπ 
Ἐπρ]ϊδῃ ιο Ῥοβεοβείνθ Ῥτο- 
ποαἩ 18 πβθᾶ: 1 88 κάκιον 
ἔχοι τὸ σῶμα-- τὴν ψυχήν--- 
τὸν οἶκον, 120 τούτοις οὖτε αἱ 
ἐπιστῆμαι χρήματά εἶσιν οὔτε 
τὰ κτήματα, Ἱςκ 97, τα 42 
αὐτῷ καὶ τῷ οἴκῳ, 1ν 321 ταῖς 
πατρίσιν, 181 τῷ ἀδελφῷ, Ὑ 
60, νι 84 τῶν καλῶν τὰς 
µορφάς, ΧνΙι 100 ἐψιλωμένῳ 
τὰς ῥίζας, Ισ 125 ἡ ἄμπελος 
περιπεταννύουσα τὰ οἴναρα, 
ντ, κκ 119 ἐμὲ ἐδίδαξεν ὁ 
πατήρ, 144, ντι ὃ, 61 ἐπαί- 
δευσας τὴν γυναῖκα (Ὁτπὸ τν 
162 ταῖς σαῖς χερσί, ΄ νι 
γοιχ ΟΥ Ώ Ἠαηςβ’, κ δ2 τὸ 
σῶμα τὸ ἐμαυτοῦ, Ώθοβταβο οἳ 
{πο πι ρ]Ώ 81 β) 

Τῃο Ατῆσ]ε 15 1η {λα ποθπ{ετ 
δεπάσχ, Ῥε[οτθ αΠΥ ποτά οἵ 
οχρτθββῖοη ψυη]ο 18 1βο]Ε 
πιαᾶο ἴμθ οὐ]εσί οἳ ἐοαρΏί : 
ΥΙ Τὸ τοὺς ἔχοντας τὸ σεμνὸν 
ὄνομα τοῦτο τὸ ΄ καλός τε κἀ- 

γαθός’, ΥΙ 80 τὸ ΄ καλὸς᾽ προσ- 
έκειτο τῷ /΄ἀγαθφ).  Βιπη- 
1ατ]γ Ῥοΐοτο ν]ο]θ οἸαπβος, 
οερεοῖαΙΙγ πΊεη Ιπίεττορᾶ- 
νο (Μαᾶν. 5 156 Ὦ, Ἔοθπι. 
1): να 16 γελάσας ἐπὶ τῷ 
τί ποιῶν---κέκλησαι ; 

Τηο Ατσ]θ Ῥιΐῦ οπσ6 οπ]σ 
ΨΏΘή Όνγο ΟΥ Ι1ΟΣΘ {ΘΓΠΒ 816 
8ο 61οβ6Ιγ ]οϊπεᾶ α5 {ο {οτι 
Ῥαΐοπε ποίύίοη (Μαἀν.5169): 
1ν 116 τοὺς κατασκευάζοντας 
τὰς χώρας καὶ ἐνεργοὺς ποι- 
οὖντας, Χ ΤΌ τὸ δεῦσαι καὶ 
µάξαι καὶ ἀνασεῖσαι, 1 149 
πρὸς τὸ ἐργάζεσθαι καὶ µη- 
χανᾶσθαι. απᾶ αξίοι ἤγ 
Ικ 114 ῥᾷον τὸ ἐπιμελεῖσβ 
ἢ ἀμελεῖν 



ῤος 

ΊἩο ΑτισΙς βοπαθβῖπιε 
οπα]{θᾷ 1η ταρ]ᾶ ΘΏΠΊΠΘΤΑ- 
{ἵοη οἳ α 5οτῖθ Οἱ 6ΥεΠ 
ἀεβηῖϊίο εαβίαπέίνες: ν 109 
ὑπὲρ ὑγρῶν καὶ ξηρῶν καρπῶν 
καὶ βοῶν καὶ ἵππων Καὶ προ- 
βάτων, ντ 119 νεατὸς καὶ 
σπόρος καὶ Φυτεία καὶ νοµαί, 
127 ῥίγη καὶ θάλπη καὶ ὁδοι- 
πορίας καὶ στρατείας, ΥΙΠΙ 
27 ὄνος ὁμοῦ, ὁπλίτης, σκευο- 
φόρος, Ψιλός, ἱππεύς, ἅμαξα, 
41, 64 κριθὰς καὶ πυροὺς καὶ 
ὅσπρια, 1ν 19 καὶ φίλων καὶ 
πόλεως, νι 44 (αἱ τν 21 καὶ 
Φίλοι καὶ ταῖς πατρίσι, Τά 
43 αὐτῷ καὶ τῷ οἴκῳ, Χνιι 
10 καὶ τοῖς ὄμμασι καὶ ταῖς 
χερσί). απά {τοφιθη{]γ να(]ι 
ἨβΠΙ656 οἳ το]α{[ΙοπβΗΏ{ρ, 
α5 ἵηπ Ἐπσ]ςῃ, ΄Ἠοαξβθ απἆ 
Ἠοπιθ), «ΙΙ απᾶ ἀπ’, 
έπ8Ώ απᾶ νη[θ’: γῃ 48 καὶ 
ἀνδρὶ καὶ Ὑυναικί, 89, 100 
οπέ τ 84. τὸν ἄνδρα---τὴν 
γυναῖκα, ντ 140 τῇ γυναικί 
---τῷ ἀνδρί), Υπ Τ0 οἴκου τε 
καὶ τέκνων (Ὀα0 91 τοῦ πα- 
τρὸς καὶ τῆς μητρὸς) 

Α. Βπρετ]αίνο (ογ οἴλμοτ 
βἄ]εσ[ῖνο), η ίἩ α Ῥτοᾶϊοα{άνο 
ΠΟΙΏ ἩΘΥΟ6Υ {αϊκθς {ο αἴ- 
Ποιο: Ὑι 99 ἀνδρὶ καλῷ τε 
κἀγαθῷ ἐργασίαν εἶναι καὶ 
ἐπιστήμην κρατίστην γεωρ- 
γίαν ἐδοκιμάσαμεν 

Τ1ο Αγήσϊο ἀἰδήπσπίςηος 
πο βαῦ ]οοῦ ἴτοπι {πο Ῥτε- 
ἀϊοβίθ : 1 120 τούτοις οὔτε αἱ 
ἐπιστῆμαι χρήματά εἶσιν οὔτε 
τὰ κτήματα 

Ῥοβ1ῦ]οπ. οἱ 1ἴπθ Ατῖ]ο]ο. 
Τ]α Ατίϊο]ο 1η {πο Ῥτοεά]- 
οα{1νο ῬοβίδΙοἩ, 1.6. υαἩ 
βιβίαη{νθβ, {ο πη]ο]ι απ 
βἀ]οοίίνο 15 αἀᾶθοά αξ 8η 
βΡροβίθίοη (οπίδιᾶο οἳ ἴ]ια 
ατ{]ς]ε) απᾶ Ῥε]οπαῖης {ο 

ο, 

Όλο ρτοᾶ]σαίο, πεη ἐ]ο εαὈ- 
βίαη/]νο 15 αββαπιθᾷ ϐ5 βίνον 
αηᾶ ΒΟπ1Θ Ῥτορετίγ. οἳ 16 18 
ἀεβοτιρεᾶ: 1ν 88 ἣν ὁλιγ- 
άνθρωπον παρέχηται τὴν 
χώραν, Υ 16 παρέχουσα ἀφ- 
θον ώτατα τἀγαθά, 96 σφο- 
δρὸν τὸ σώμα παρέχει, 69 
τοὺς ἐργαστῆρας προθύµους 
παρασκευάζει, κ ὃ ἀνδρι- 
κὴν ἐπιδεικνύεις τὴν διάνοιαν 
τῆς γυναικός, χι 27 εἰ τὴν 
ψυχὴν φύσει ἀγαθὴν ἔχοι, 
ΧνΙ 22, 298, ΧΥΣΤΙ Τ9 μεῖον τὸ 
σπέρμα ἐμβαλεῖν, Χικ Ἱ ἐν 
ὁποίᾳ τῇ γῇ δεῖ φυτεύειν, 

61 ἰσχυρ ὸν τὸ φυτὸν ἡγοῦμαι 
βλαστάνειν, Χν ΤἸ τὰ ὡραῖα 
ἀποδεικνύων ὅτι πλεῖστα, 
κκ 119, κχτ 68 πολλὴν τὴν 
περιουσίαν ποιοῦντε. Τηθ 
8Ώοτθ αἴθ Ὑ]αί ατθ οα]]οᾷ 
ΟΡ]11ᾳαοθ ἘῬτεάϊσαίθβ, απᾶ 
1ΩΑΥ Ῥθ ΒΟΠΙΘΕΙΠΙΘΡ Ο0ΠΥ6- 
πΙθη{]γ τοπᾶοτεᾶ 1π Έπος] 
Ὦγ «ος απ) 

Τμο Ατίσ]ο ἵπ πο α ἐἐτ]- 
Ῥαίϊνο ῬοβίδΙοἩ, 1. ΨΊΘΠ 
αἄ]θοίνος απᾶ αἀ]εοίναι 
Ῥῆταςεςβ ατθ Ῥ]ασθᾷ Ῥοδίνγθεη 
16 απᾶ ἴπο ποπη: 1 4ὔ τὰ 
ἑκάστῳ ὠφέλιμα κτήματα, 
1 117 τῶν ἄλλων ἐπιστη- 
μών, ἵν 99 ἐν τοῖς καλλίστοις 
ἐπιμελήμασυ, Υ 3295 αἱ ἐπι- 
καιριώταται πράξεις, στ 192 
ἡ εἰς τὸν ἐνιαυτὸν κΚειµένη 
δαπάνη. 2. ΤΙΟΤΘ ΤΥΘΙΥ 
8/06 {πο ἀθ[ϊπ]ίο ποἈτ, 
Ψηθη 1 1 τερεαίεᾷ πα 
{ο αἰτίιραμνο, ἵηπ ππῖο] 
σα56 {πο Ἰαΐίίοτ βοπιθίίπθΏ 
ΒΘΥΥΕΒ 85  Πεβτοτ βρθοἱᾖσα- 
οι: 1ν 66 τὸν ἀριθμὸν τὸν 
τεταγµένον, ΥΠ 146 τὸ ἔθνος 
τὸ θῆλυ ἢ τὸ ἄρρεν, νι τι 
τὸ µέγα πλοῖον τὸ Φοινικικόν, 

ΙΧ 49 τὰς χώρας τὰς προσ- 



«:Πκούσας, Χνιι ὄ9 τῷ οἵνῳ τῷ 
ἰσχυροτέρῳ, Χικ 4ὔ τῆς γῆςτῆς 
εἰργασμένης. 8. ΝΠ6χθ χο 
οὐ]θοί {5 Πτεί Ῥ]ασεᾶ 45 4η 
πηπάςξῖποϱᾶ ποίοη απᾶ ἔ]α 
αἰθτιοαάνο {ο11ου/β 45 8 ϱχ- 
Ῥ]απαίοη: τι δ0 γυναιξὶ 
ταῖς γαμεταῖς, ΥΙ 21 κτῆσις ἡ 
σύμπασα, Ὑτι 00 ἀγώνα τὸν 
Κάλλιστον, ΥΠΙ 62 χώραν τὴν 
προσήκουσαν ἑκάστοις, 47 τρι- 
ήρης ἡ σεσαγµένη, Χ 9θ κὀσ- 
µον τὸν εἰς ἑορτά., χνπ 00 
ἀνθρώπῳ τῷ ἰσχυροτέρῳ 

Ἴμο Ῥτοάᾶϊσαίο τβΥ οεστσ 
Ἰηδίᾷ απ α τι οαῖνο ρΏταςο: 
1Υ 928 ἐν ταῖς εὐπολέμοις 
δοκούσαις εἶναι, 1 91 τὸν ὑο- 
σκύαµον καλούμενο», 1ν 11 
αἱ βαναυσικαὶ καλούμεναι 
(τέχναι), 103 οἱ παράδεισοι 
καλούμενοι, ΥΙ 26, ντ Τὅ τῶν 
κρεμαστῶν καλουµένων, Χις 
100 ὁ δεινὸς λεγόμενος Ύεωρ- 
γός, χιτ 119 ἡ τοῦ βαρβάρου 
λεγομένη ἀπόκρισις, 115 τῶν 
δεινών δοκούντων εἶναι 
ΠΙΙἩ ποἈαης 1π τορῖ- 

ΙΘΏ :---(1) σεπΙ νο ἵη ἴ]θ 
πη]ᾷά]ο (πιοβῦ ΟΟΤΩΤΠΟΠ) : 1Υ 
84 ὁ τῶν. ἐνοικούντων ἄρχων, 
να 191 ἡ τῆς ἐσθῆτος ἐκ τῶν 
ἐρίων ἐργασία, 11 112 διὰ 
τών τοῦ ἀνδρὸς πράξεων, να 
1Τ9 ἡ τών µελιττών ἡγεμών, 
210 τὰ τοῦ ἡγεμόνος ἔργα. 
(8) σεπΙάνες {ο]]ογγεᾶ Ὦγ 61ο 
βαρείαπΏνο (1685 ΟΟΠΠΙΠΟΠ): 
1ν 158 τῶν ἱματίων τὸ κάλλος, 
να 128 τοῦ ἀνδρὸς τὸ σώμα, 
ΙΧ 10 τῆς οἰκίας τὴν δύναμιν 

ἘΠποΑτίέῖο]ο ψ1{]Ἡ Ῥτο- 
ηΟΠΤΏΡ:---Τηπθ Ῥτεάιοαάνθ 
Ῥοβϊ6οη 18 πςοᾷ Ὁγ ἀθπιοή- 
βἰχα1τοβ ὅδε, οὗτος, ἐκεῖ- 
νος, πηθη ἴἨθγ απο ]οϊποᾶ 
ο τίραΏγε]γ {ο ποπΏΒ: 1 
68 τούτους τοὺς ἄρχοντας, 

Θ» 9ο 

να 107 ἐκ τούτου τοῦ ζεύ- 
Ύους, ΙΧ πτ ἐν ταύτῃ τῇ 
χώρᾳ, χ 49 αἱ ἁπάται αὗται, 

ΧΠ 4ὔ ταῦτα τὰ ἀγαθά, 119 
τἆλλα τὰ καλά τε κἀγαθά. 
υλ αὐτόν, {ρδε, “56ΙΓ”: χν ὅὅ 
αὐτὰ τὰ ἔργα τῆς γεωργία», 
Χνπ 116 ὅτε περὶ αὐτῆς τῆς 
ὕλης ἔλεγες, Χυτι ὄ8δ ἑκατέ- 
ρᾳ τῇ γῇ, Χκ ὔθ ὁ χρόνος 
αὐτὸς ἂν ποιοίη, 932 δὺ ὅλης 
τῆς ἡμέρας, ΧχΙ ὃ ὅλον τὸν 
λόγον, 3θ ὅλῳ τῷ στρατεύ- 
ματι, ΧΙχ ὄ2 ὅλον τὸ κλῆμα, 
πχ 95 τοῦ ἔργου παντός, 
Χνπ 17 πάντες οἱ ἄνθρωποι, 
1ν 8 πασών τών τεχνών, 109 
τοῖς ἄλλοις ἅπασι, Ἰκ 28 
σύμπασαν τὴν οἰκίαν 

Τμο Αἰιρανε Ῥοβῖδῖοτ 
15 πβοᾷ Ὦγ (α) τοιοῦτος: ΧΙΙ 
8, αν 9, τν 90 οἱ τοιοῦτοι, 
1 3 περὶ τῶν τοιούτων, ΧΙ 64: 
νΙ Τ9 τἆλλα τὰ τοιαῦτα, ΧΙΣ 
112 τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων. 
(0) Ῥοβρβοεββίτο αἀ]εοίῖτα 
ΤΤοποᾶἩβ πΠ6η αδεᾷ ἆἀθί- 
11461, α5 1π Πα]αη: αχ 141 
ὁ ἐμὸς πατήρ, 102 ὁ σὸς πα- 
τήρ, 1 82 κατὰ τὸν σὸν λόγον, 
1 1Τ τὰ σὰ κτήματα, κ 45 
τοὺς ὀφθαλμοὺς τοὺς σούς, 
ντ Τ1 οἱ σοὶ γονεῖς, κ 41, 45. 
(ο) τεζ]εσῖνοας: τ11,χτθθ 
τὸν ἑαυτοῦ οἶκον, τν 62 τὴν 
ἑαυτοῦ οἴκησιν, 11 ὅδ τῇ έαυ- 
τῶν κατασκευῃ, Χ 89 τὸ σώ- 
µα τὸ ἐμαυτοῦ, 99 τοῦ ἐμαυ- 
τοῦ χρώτος, ΧΥΙ 91 τὴν αὑτῆς 
φύσω,ῖς 117 ἀμελεῖν τῶν ἑαυ- 
τῆς. (4) Βοπιθβίπαςς πα 
ἴπθ Ιπέριτορβ{ϊνο αἄ]εοίῖνο 
Ῥτοποτπβ πηθη {ο απεςῖοη 
χοσαχᾶς βοπιθίηϊῖησ νψλ]ο]ι 
Ώαβ5Ώθεη α]τοαᾶγ πιοη{οπθᾶ, - 
οἳ. Ἐτεπο] {ε αιεῖ: χ 8 τὰ 
ποῖα; Χν 14 τὸ ποῖον; ιά 
πίθι, αὐτός, {ο βἱρηΙν {σ΄ 



94 

1 ϐ0ὔ ταὐτὰ ὄντα, ια Τ4 
τὰ αὐτὰ ἐμοὶ γιγνώσκων, ὅ9 
τὸ αὐτὸ τοῦτο, Χχι 17 τὸν 
αὐτὸν ἀνύτουσι πλοῦν, ΥΙΠΙ 
93, πχι 27 οἱ αὐτοὶ οὗτοι. 
(ϐ) νι πᾶς: νι 21 κτῆσις 
ἡ σύµπασα, ΥΠ 198 ἡ πᾶσα 
πόλι, πο οΠίτθ οοπη- 
τη γ 

ὅδε, ἥδε, τύδε, Πές, Ίαοο, νου, 
«Ἠιίς” κκ ϐ4 Τό δε γιγνώ- 
σκουσα πάντες ὅτι κτλ., ΧχΙ 
Π τόδε τὸ πάσαις ον ταῖς 
πράξεσι τὸ ἀρχικὸν εἶναι, 
τοῦτο δῆ συνομολογώ σοι 

ὁδουπορία, ας, ἡ, ἐΐεν, 'α 1οτ1- 
ὨΘΥ΄: νῃ 127 ὁδοιπορίας 
καὶ στρατείας, κ 94 

ὁδός, οῦ, ἡ, υἷα, “ τοβᾷ ), 
«ΠϊρΏσναγ᾽: Χτς 86 παρὰ τὰς 
ὁδούς. {ἱ6Υ, "8 1Ο"ΣΠΕΥ᾽: 
πι 94 τῇ εἰς ἀγρὸν ὁδῷ 

ὄθενπερ, οἩ φιιο ἔρδο ἴουο, 6ψνοπι 
ΨΠΙοἩ γατγ Ῥρ]ασοθ’: τα ϐ1 
κατατιθέναι πάλιν ὄθενπερ 
ἂν ἕκαστα λαμβάνῃ 

οἶδα: Υ.5. εἰδέναι 
οἴεσθαι, ᾖῬιαγε, ορίπαγϊ, !ἴο 

άη]ς”, «βαρροβθ’: 1 84, 
χν 69, αχνι ϐὔ οἶμαι καὶ 
τοῦτό σε γιγνώσκειν, ΤΙ 11 πό- 
σον ἂν οἴει εὑρεῖν; 80, κις 
46, τα τ] οὐ μῶρος οἴει εἷ- 
ναι; ΤΠ 207 οὐδεμία οἵεται 
ἀπολειπτέον εἶναι, κ 48, Ὑ 
96 ᾧμην σε εἰδέναι, ΧΙ δἱ 
τοῦτο οὐ διδακτὸν ᾧμην εἶναι, 
χι 194 σὺ δ᾽ ἴσω, ᾧου µε 
ἐρεῖν, κκ 1927 τοῦτο εὐφραί- 
νειν μάλιστα ᾧετο, τι 4ΑΤ 
ὁρώ σε οἰόμενον πλουτεῖ, 
αχ 109 εἰ οἰοίμην, κσι 99. 

οἶμαι, ορίπον, αύ ρμΐο, 1 
βπου]ά Οήπ]ς”, «1 {αχκο Ι{), 
αβοεᾷ ρατοη{λεἰΙοβ]Υ {ο εχ- 
-τθςςϐ Τα]] Ῥογεπαββίοι 1ΤΠΟ- 
ἀθβί]γ απά {ο αγοῖά Ρ]απίηθςβ 
οἳ θββετίοη;: ν 98, να 97 

ὄδε---------- .) 
οικια 

οἶμαι μὲν ἔγωγε, 919 Ύε- 
λοία τι; ἂν οἶμαι φαίνοιτο, 
χν 4”, χυτ 9, κικ τη. 
οἴομαι 15 πβεᾷ τα 67, χυι 
10 

οἴκαδε, αἄν. ἄοπιιπι, 'Ἠοπιθ”, | 
«Ποπιογατάςφ’: κι 107 ὁ παῖς 
τὸν ἵππον οἴκαδε ἀπάγει 

οἰκεῖν, ἰταηβ. αἀπιπίρίγατε, 
ἐἴο πιαηπασθ’, “ἀτοοῦ: 1 
11 εὖ οἰκεῖν τὸν ἑαυτοῦ 
οἶκον, 14 

οἰκεῖος, α, ον, ᾖϱγορτΐτβ, ιο 
αἰἴίεπις, ! οτι οι”, «ρτῖ- 
ταίθο’: τας 119 ἐπιμελεῖσθαι 

τῶν οἰκείων ἀγαθῶν 

οἰκείως, πιαίμγαε εοπυεπ{επίοτ, 
ἐπαἰπιτα]]γ”ς. τπτ 191 εὗρον 
πάνυ οἰκείως ταῦτα Ὑιγνό- 
μενα 

οἰκέτης, ου, ὁ, δεγυιί5, ́  α Ἠοἳβο- 
βἰανα):; τ 90 οἰκέτας--δε- 
δεµένους, ω.. 187 οἷς ἂν ἔξω | 

τὸ ἔργον ᾖ. τών οὐ., 198 ὃς 
ἂν κάμνῃ τῶν ορμος στιτ 

199 ὁποῖον ἂν τών οἱ. κελεύ- 
σῃς ἐνεγκεῖν, χἹι 106 πονηροῦ 
δεσπότου οἰκέτας, χιν 927 
δικαίου; ἀπεργάζεσθαι τοὺς 

Βο. 

οἰκέτας, ΤΙ 16 πολλὰ ἀνιῶν- - 

τας τοὺς οἰκέτας, Ὑετθ ἴ]θ 
νιοτᾶὰ πιαγ Ὦδ οκθοπάεᾶ {ο - 
πθαη ΄{απι!γ, ποπηθα απά 
ο]ι]άτοιι 

οἴκημα, ατος, τό, οοπεῖαυε, "8 
οὔἈαπαρογ ”: 
µατα ᾠκοδόμηται πρὸς αὐτὸ 
τοῦτο ἐσκεμμένα 

οἴκησις, εως, ἡ, Ιιαὐζίασιζιπη, 
ἄοπιαἰίωι, 8  Ἠοιβθ, 
εἀπε]ιηρ᾽ς τν 69 τοὺς ἀμφὶ 
τὴν ἑαυτοῦ οἴκησιν 

οἰκία, ίας, ἡ, ἄοπιιδ, ΄8, Ποιβθ’, 
εἀπε]ηπρ-ρ]αοθ’: 1 28 οἰκία 
καὶ ὅσα τι; ἔξω τῆς οἰκίας οσο πο πο πμ ο 

ας 19 τὰ οἰκή- 

κέκτηται, ΥΊΙ 118 βεβηκυίας 
τῆς οἱ. ἐν δαπέδῳ, τα 10 τῆς 
οἰκίας τὴν δύναμιν, τα 30. 



οἰκοδομεῖν 

τὴν οἰκίαν καὶ τὰ ὄντα πάν- 
τα, τι 111 ἔρχεται εἰς τὴν 
οἰκίαν τὰ κτήματα, Ιχ 28 
σύμπασαν τὴν οἰκίαν ἐπέ- 
δειξα ὅτι πρὸς μµεσημβρίαν 
ἀναπέπταται, ΤΙ ἹΤ οἰκίας 

ἀχρήστους οἰκοδομοῦντας 
οἶκο τν, αεᾶἰ[ίσαγε, επδίγι- 

6γε, {ο Ῥυαϊ]ά α Ἠοτβε: τ21 
οἰκοδομοῦντα μισθοφορεῖν, 
11 Τ οἰκίας ἀχρήστους οἶκο- 
δομοῦντας, κχ 107. 32488. 
ας 19 τὰ οἰκήματα ᾠκοδό- 
µηται 

οἰκονομεῖν, αἀπιϊπίκίναγα, ’ἴο 
1ΙΩΠΩΡΘ’: 1 οἱ τὸν ἄλλου 
οἶκον οἰκὀνομοῦντα µισθο- 

Φορεῖν 
οἰκονομία, ία5, ἡ, ΥΕΓΙΠΙ ἄοπιοδ- 

ἐἱσαγιώπ. αἀπιπίθἰγαιίο, 1ο 
πιαπαροπιεηί οἳ α Ἠοπβθ- 
Ἠο]ά’: 1 ὃ ὃρά γε ἡ οἶκονο- 
µία ἐπιστήμης τινος ὀνομά 
ἐστιν; 1 δ, ΠΠ 2 τῆς οἶκο- 
νοµίας ἔργον, Ι 19 ἡ οἶκο- 
νοµία ὨΠοπαϊπαίαχ τέχνη, ΥΙ 
18 ἐπιστήμης τωος ὄνομα ἤ 
οἰκονομία ᾗ οἴκους δύνανται 
αὔξειν ἄνθρωποι, 11 88 

οἰκονομικός, ή, ὀν, γεὶ Γαπεί- 
ατίς ααπιπἰείγαπᾶα6 Ρεγἰέι», 
ερταοθ]5θοᾷ ἴη ἴἨθ Τη8ΏΒΡο- 
πηθηί οἳ α Ἠοπβεπο]ά : 1 
16, ορροβεᾶ ἔο πολιτικός, 
Χοπ. Ογτορ. τ 1 14, Ῥ]αῦ. 
Αἱοὶῦ. κ ο. 69 Ρ. 159 Ε. 
3. ἵπ Τθ Ρο8. αἆ τεί Γαπυία- 
τί αἁπιπίκίγαξίοπεπι ρεγἰῖ- 
πιοπβ,' οοπορτηϊηρ ἴπο ἀπίῖος 
οἳ ἀοπιθβίϊῖο 193: τττ 9 ἕν τι 

τῶν οἰκονομικῶν ἔργων, 27 
λέγεω τί µοι δοκεῖς καὶ τοῦτο 
τῶν οἰκονομικῶν. {ρτη. 
γεί Γαπιζίαγίς αἀπιἰπίφἰγαξίο, 
ἑἀοπιθβίϊο ΘΟΟΠΟΙΑΥ”: χχι ϐ 
πάσαις ταῖς πράξεσι καὶ πο- 
λιτικῃ καὶ οἰκονομικῇ 

οἰκονόμος, ου, ὁ, αἱ Γαπιμίατϊ» 

963 οἶνος 

«αἀπιπίβίγαίον, “οηπθ ἨΤο 
ΙΠΛΏ8ΡΕΡ Αα Πουβοε]ο]ά ” τ10 
δοκεῖ οἰκονόμου ἀγαθοῦ εἷ- 
ναι εὖ οἰκεῖν τὸν ἑαυτοῦ οἶκον, 
106 οἰκονόμου ἐστὶν ἀγαθοῦ 
τοῖς ἐχθροῖς ἐπίστασθαι χρῆσ- 
θαι 

οἶκος, ου, ὁ, 168 Γαπαϊίατίς, 
ἑοβίαἰο᾽, 'Ῥτοροσίγ ᾽, ΄Ἠοαβθ 
απᾶ ροοᾷβ): τ 11 εὖ οἰκεῖν 
τὸν οἶκον, 21 τὸν ἄλλου οἳ. οἶ- 
κονομοῦντα, 24 οἳ. παραλαβὼν 
αὔξειν τὸν οἳ., 28 οἶκος οχρ]ῖ- 
οπέασ γοτβ]β οἰκία καὶ ὅσα τις 
ἔξω τῆς οἰκίας κέκτηται, οἳ 81 
ἀϊοσπηπίαχ πάντα τοῦ οἴκου 
εἶναι ὅσα τις κέκτηται, οἳ 40, 
σι 90 οἶκος Ἰάθπα ἀῑοϊαχ 
αποᾶ κτῆσις ἡ σύμπασα, ΙΙΙ 
42 ἃ βλαβὴν φέρει αὐτῷ καὶ 
τῷ οἴκῳ, ντι ΤΤ οἶκος ἡμῖν 
ὅδε κοφός ἐστιν, κκ 12 διέφ- 
θαρται ὁ οἶκος, Ἱ 94 ἐν τῷ 
σῴ οἴκῳ µανθάνειν οἰκονομεῖν, 
χ 150 τοὺς οἴκους κατατρί- 
βουσι, Χχ 110 τὰ συντρίβοντα 
τοὺς οἵ., 113 τὰς δαπάνας χω- 
ρεῖν ἐντελεῖς ἐκ τῶν οἵἴκων 

οἰκτείρειν, οοπιπιθεγαγὶ, “Το 
ΡΙΙΥ: τ 60 οἰκτείρω σε 
µή τι ἀνήκεστον κακὸν πάθῃς, 
16 καὶ πάνυ οἰκτείρω σε, 2ὔ 
ἐμὲ οἰκτείρεις ἐπὶ τῇ πενίᾳ. 
ΡΑΒΒ. ΙΙ 217 οἰκτείρονται 
ὅτι µάτην πονεῖν δοκοῦσι 

οἰκτρός, ά, όν, πιἰδεγαπιᾶιις, «πι 
οο]εσί οἳ ρίῦγ”’: τι 00 ὅπως 
μὴ οἰκτρὸς γένωμαι αἆ ρας- 
Ῥογίαίοστη τοδαοίαβ 

οἶμαι: Υ.Β. οἴεσθαι 
οἴναρον ὃ, ου, τό, Γοἰζιπι οἴείς, 

Φαπιρίπαις, “8 νίπο Ἰθυξ οΥ 
{πάτ]: πις 194 ἄμπελος 
περιπεταννύουσα τὰ οἴναρα 

οἶνος, ου, ὁ, υέπιωπ, « νΙηθ’: τς 
18 τὰ ψυχεινὰ (τῶν στεγῶν 
παρεκάλει) τὸν οἶνον, ϐ85 
ἐγκρατεστάτη οἴνου, χι ὅτ 
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τοὺς οἴνου ἀκρατεῖς, αχ 91 ἀξίαν ἐπιθεῖναι τῷ ἆμε- 
οὐδ' οἶνον ἔχει ἀνήρ, Χυπ ὅ9 λοῦντι 
τῷ οἵνῳ τῷ ἰσχυροτέρῳ 

οἰνοφλυγία, ίας, ή, υἰποίεπίία, 
ἑάταπκεηπθΒΒ)ς 1 154 δοῦλοι 
οἰνοφλυγιῶν 

οἷον, υεἴωί, υεγδί αγαίία, ’ 5’, 
έα5 {ος οχκαπηρἰθ’ς τ 87, τς 
ο Χνῃ 19, κκ 84, 107, και 

.. οἵα, οἵον, φιαῖέν, ερᾳπο]ι 
α5”: να 80 ὡστ᾽ εἶναι (τοι- 
αύτην) οἵαν δεῖ (εἶναι), 58 
ὑποσχομένη γενέσθαι οἵαν 
δεῖ. πι 107 οὐδὲν οἷον 
(πἰ]ὲζ πιεϊζι εδἰ φιιαπι) τὸ 
ἐπισκοπεῖσθαι. χν Τὸ τὸ 
προοίµιον οὐκ (ἐστὶν) οἷον 
ἀκούσαντα ἀποτρέπεσθαι τοῦ 
ἐρωτήματος 10Υ οὐ τοιοῦτον 
ὥστε, 5ε6 Μαᾶν. ξ 106 ϱ) απἆ 
ο. ΒοΡΗ. Οαεᾶ, «Τ. 1296 
θέαµα Ἅἡτοιοῦτον οἷον καὶ 
στυγοῦντ’ ἐποικτίσαι. 1η 
ἀπα]τεοῦ ᾳπδβίίοΏβς χνπ 
119 ἐνθυμοῦμαι οἷόν ἐστι 
τὸ εὖ τὰς εἰκόνας ἐπάγεσθαι, 
ΧΙχ 19 βοθύνους οἵους ὁρύτ- 
τουσιν, ἑώρακας 

οἷός τε, ο. 118. εἴιρπιοᾶϊ φιὲ, 
αμ ροΐεεὶ: ΧΙι ὄὃ οὐδὲ γάρ 
ἐστιν οἷόν τε πάντας διδάξαι 
ἐπιμελεῖς εἶναι, 1ν 4 οὔτε ἔμ- 
μίμος γενέσθαι αὐτών οἷόν 

οἱόσπφρ, οἵαπερ, οἵόνπερ: σι 
δδ ὁμοῖόν τι οἹόνπερ 

οἰωνός, οὗ, ὁ, αιιιγῖιῦ, 8η 
οἵηεΏ”: Υ 100 τοὺς θεοὺς 
ἐπερωτώντας θυσἰαις καὶ οἱ- 
ωνοῖς 

ὀκνεῖν, ἀἄινίίαγο, ποπ αιιᾶσγο, 
είο βογαΡ]θ ”. ἑποβιαίθ): 

ντ 94 οὐκ ὀκνοῦσιν ἆπο- 
Φαίνεσθαι περὶ τῆς γῆς. 
Φ6σιιδατο, πιοἰία, “το ορ]θοῦ ̓, 
εἰο Ὀο τε]ποίαηί: αι 111 
δίκην μὴ ὀκνοῦντα τὴν 

ὀλιγάνθρωπος, ον, ἆ γραιοῖφ 
λαυζίαι»ν Ολη] Ῥεορ]εᾶ”: 
1ν Τὸ ἀργὸν τὴν χώραν καὶ 
ὁλιγάνθρωπον ὁρᾷ, 88 
ὀλιγάνθρωπόν τε παρέχη- 
ται καὶ ἀργὸν τὴν χώραν 

ὀλίγος, Ί, ον, Ῥαιισιίδ, επίφιιι8, 
{ου), «1ο: αι το ἀπ 
ὀλίγων περικοιόῦρται πνιτ 

90 ὁ. σπέρµα, νι Τὃ ὀλίγος 
χρόνος, π 68 ὀλίγῳ (ραιῖο) 
πρόσθεν πὈὶ Υα]ρο ὀλίγον 

ὅλος, η, ον, ἐοέι, ' πηπο]θ’: ατς 
δ2 ὅλον τὸ κχημω χχ 92 ο. 
ὅ. . τῆς Ἠμέρας, ΧΥΙΙΙ 44 δι) 
τῆς ἅλω, ΧΧΙ ὃ ὅλον τὸν 
λόγον, 96 ὅλῳ τῷ στρατεύµα- 
τι, Τὃ ὅλον τουτὶ τὸ ἀγαθόν 

ὅλως, ΡΥΟΥΜ15, οπιπίπο, ἐν]ο]- 
1”, «αἱιοροίπετ’. κκ 106 
ὅλως ἐργάξεσθαι ἢ ὅλως 
ἀργὸν εἶναι 

ὁμαλίζειν”, αεφιιαὈ]ίίεν ἔτπι- 
ἄεγε εί ἰεγεγε, “το Ίκαερ 6Υ6π 
απᾶ 1ονε]”: χυττι δθ ὁμαλί- 
ἔοιεν ἂν τὸν δῖνον. ῬΑΒΒ. 
ΧΝΥΙΠΙ 92 ὅπως ὁμαλιεῖται 
άαΐ. πη]ᾶ. 86 Ρ888.) ὁ ἁλοη- 
. μὲ ἐγέμτα αεφιαὈίετ 

ρα αεφιαῦὈἑλίέετ, (εγεπ]γ”” 
κντι 47 ὁμαλώς ῥίπτειν τὸ 
σπέρμα, κχ 19 οὐχ ὁμαλῶς 
ὁ σπορεὺς ἔσπειρεν 

ὄμβρος, ου, ὁ, ἐπιόεν, ΄α8Ἡοπποτ’, 
ἐρίοτπι’: Υ 89 ὄμβροι ἐξαί- 
σιοι 

ὁμιλία, ας, ἦ, οοπειεἰιιᾶο, 
6ΙΠΙΘΤΟΟΙΥΡΘ’, εθοπαραιάοαι- 

βμΗρ 1 149 ἀνωφελεῖς ἆν- 
θρώπων ὁμιλίαι 

ὄμμα, ατοθ, τό, οσμῖις, εἴμο 
ογθ’ (ποῦ 6ΟΟΠΊΠΙΟΠ 1Π ΡΙΟΡ6): 
ΧΥΙΙΙ 10 χαλεπὸν τοῖς ὂμ- 
µασι γίγνεται ἀντίον ἀθέρων 
θερίζειν 
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ὀμνύναι, {πγαγε, (ἴο 6ΥΤΘΑΣ Ὦγ): 
τν 164 ὄμνυμί σοι τὸν 

Ἂ Μίθρην 
ωμονεῖν, οοπβεπΐγε, Το 

ἡἩο οἱ οπο. παϊπᾶ : χνι 16 
ταῦτα ὁμογνωμονοῦμεν 
πάντες 1.6. πι Πε οοπδεπὲῖ- 
πιιβ. ο. ἀαῦ. Ῥ6ς8. Χνι 
89 τοῦτο ὁμογνωμονεῖς 
ἐμοί 

ὅμοιος, α, ον, δἰπιλί, Ίατ, 
έκο ν (τεβοπιρῆῖτς αν οσο 
ὅμοιος τῷ περιιόντι ἰατρῷ, 
ντι ὄδ ὅμοιόν τι οἴόνπερ, 
χικ 95ὺὸ ἡ ταύτῃ ὁμοία Υῆ, 
104 ὅμοια τούτοις ἐπιδεικνύς, 

χππ ϐ95 τῶν ὁμοίων τυγχά- 
νοντας ἑαυτοῖς, ἐαάεπι ἆιιας 
ἐφοί Ῥγαεπιία οοπδεφιιεπίέες, 
πι 108 ἱππασίαν ὁμοιοτά- 
την ταῖς ἐν τῷ πολέμῳ ἵππα- 
σίαις 

ὁμοίως, δἰπε ἱέεη, αεφιθ, «ἵπ 
1ο τηηπος . “εᾳπα]γ’: 
1 16 ὁμοίως ὅτιπερ, ΥΙΠΙ 44 
ὁμοίως ὥσπερ, ΧΥΙΠ 28 πάν- 
τα ὁμοίως, ΧΧ ὃ, 4 πράτ- 
τουσιν ὁ. ο. ἀλί. ας 194 
ἐμοὶ ὁμοίως (αεφιιο ασ 6090) 
ἐπιστάμενος 

ὁμολογεῖν, οοπεᾶστε, «Το 8ρτθθ 
1ο), ρταπῇ: π ϐ6 ὁ. µε 
ἐποίησας, Υ1 11 ὅ ὅσα ὅμολο- 
γούῦντες διεληλύθαμεν 

ὁμολογουμένως, οοπεεπίαπεα 
ταἴΐοπε, “οοπβϊφέοπ(]γ αι τ 
τ4 ὁ. ὁ λόγος ἡμῖν χωρεῖ 

ὁμονοεῖν, οοπβεπέΐγε, «το ο οἳ 
οπθ ταῖπᾶ ὃς χντι 19 ἆ ὁ θεὸς 
διδάσκει οὕτω Ὑγίγνεται οµο- 
γοεῖν 

ὁμοῦ, πα, σοπΓα56, “ ἰοσεί]μοτ, 
“Ῥτοπδοποπε]γ 0: νιπ 26 
ὄνος ὁμοῦ, ὀπλίης, σκευο- 
φόρος, 64 εἰ γεωργὸς ὁ. ἐμβά- 
λοι κριθὰς καὶ πυρούς 

ὅμως, απιση, ἐπετετίΠπε]οςς’, 
ερ’, «εί: τἉ 88 καὶ εἰ 

ον 

9τὰ 

µή-- ὅμως, ας 48: ἵη ἴμο 
αροᾶοβίβ ναι Επὶίο τετὸ, 
φθτθο {1θ Ῥτοίαδίς 15 οοἩ- 
ἰαϊπθᾶ ἵπ {πο Ῥρατεοῖρ]θ, 
πνΏῖοὮ 16 Γο]]ουγς: τα ὄτ, ντιτ 
110 σαλεύοντε ὅμως σώ- 
ζουσι τὴν τάξιν, χιτ 40, Χντ 
21 χερσεύουσα ὅμως ἐπιδείκ- 
νυσι τὴν αὑτῆς φύσιν πι 
ὤν οπα]εᾶ χνι 26 οἱ μὴ 
πάνυ ἔμπειροι (ὄντε) γε- 
ωργίας ὅμως δύνανται διαγι- 
γνώσκειν (ο. Βορᾗ. Οεᾶ. Τ. 
1926), 84. Βοπιθίπαθς 16 
Ῥτθοθίθς Όλο «Ῥατοἴρ]θ 85 
χτν 99 οὗς ἂν αἰσθάνωμαι 

. ὅμως καὶ εὖ πάσχοντας 
ἔτι ἀδικεῖν πειρωµένους, ᾱχ 
49 

ὄνησις, εως, ἡ (ὀνίνημν), αἰζ- 
Μία, | γιοί, «Ῥτοβί” )ί 
βλάβη: Ικ 105 σωζοµένων 
μεγίστη ὄνησις 

ὄνομα, ατος, τό, πΟΊΙΕΠΙ, “ηΒΙΠΘ᾽: 
1 1 ἄρά γε ἡ οἰκονομία ἐπιστή- 
µης τωος ὄνομά ἐστω; ντ 8, 
τι ϐ4 ἐφ᾽ οἷς τοῦτο τὸ ὄνομα 
δικαίως ἐστίν, ὃ καλεῖται καλός 
τε κἀγαθὸς ἀνήρ, τι Τὸ τοὺς 
ἔχοντας τὸ σεμνὸν ὄνομα 
τοῦτο τὸ καλός Τε κἀγαθός, 
ντ 19 καλοῦσί µε τοῦτο τὸ 
ὄνομα 

ὄνος, ου, ὁ, αθίπιιε, «8Ώ 458: 
νι 26 ὄνος ὁμοῦ, ὁπλίτης, 
σκευοφόρος 

ὄντι: τν. Ε. εἶναι 
ὁπηνίκα, οφιαπᾶο, :αἲ νΏαῦ 

Ῥτεσίβθ Ἠπηθ): ατς 41 ὁπη- 
νίκα δεῖ τιθέναι τὰ φυτά, 
ἤδη εἶδες ; 

ὄπισθεν, ροπε, 'Ῥομίπᾶ), επ 
ἔλο τοάσ:. ντα 46 εἰς τὸ 
κενούμενον ἀεὶ οἱ ὅ. πορεύον- 
ται 

ὀπλίζεσθαι, αγπιατί, :{ο ΤΠ 
οπεβε]Γ”: τν 49 οἷς προστέ- 
τακται ὡπλίσθαι (ατγπιαἑῖς 

ἐν. 
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αἄεςβθε), 82 τῶν ὡπλισ- 
μένων φρουρῶν 

ὁπλίτης, ου, ὁ, Ῥεᾶες ογαυίβ ατ- 
πιαϊιγαδ, “8 Ἠθανγ-αγπιθᾶ 
{οού-βο]άϊθτ”: ντι 27 ὁπ- 
λίτης, σκευοφόρον, ψιλός, 99, 
θβὁπλίτας πολλοὺς ἐν τάξει 
πορευοµένους, 41 ὁὀπλίτας, 
ἱππέας 

ὅπλον, ου, τό, Ῥ]. ὅπλα, 1ιαε- 
1ἱ0εί {πείγιπιεπία, “8ἨΥ Κπᾶ 
οἱ {οο]5 οἵ Ιηρ]θπηεη{β: ντττ 
τἹ πολλὰ ὅπλα τοῖς ἀνδράσι 
(ἡ ναῦς) συμπεριάγει..  ϐ65Ρ. 
ατπια Ὀεἰίσα, !Ἱπαρ]επιεηίβ 
οἳ πα): ΥΠΙ δῦ τοὺς ὅπλα 
ἔχοντας, ἴκ 89 ὅπλων ἄλλη 
Φυλή, 1 164, ν ὃδ σὺν ὅπ- 
λοις (ορε αγπιογαπε, ]ιοβετζζ-- 
Τετ), Υ 64 σὺν τοῖς ὅπλοις 
τὴν τροφὴν µαστεύειν 

. ωπᾶε, «οτι Ὑ]αῦ 
ρ]8οθ᾽: τ 109 εἰ ἄλλοσε ἡ ἤγη- 
σάµην ὁπόθεν σοὶ εἴη λαβεῖν, 
ντι 16 ὅπου δεῖ τιθέναι καὶ 
ὁπόθεν λαμβάνειν 

ὅπου, φιο, «πα (Ποχ”, «ο πλαῦ 
Ῥ]αοθ): ντα 141 ὅποι χρὴ 
ἐλθόντα λαβεῖν ἕκαστα, 11 21. 
ὅποι ἔτυχεν καταβέβληται 

ὁποῖος, οἱα, οἵον, 85 το]αί1νο, 
αιιαῖίς, ' οἳ πηαῦ βοτῦ : στ 
120, 191 ὑποδήματα, ἱμάτια 
κἂν ὁποῖα ᾖ, υπ 159 
ὁποῖον ἂν (Φιιαϊεπισιπιφιιϱ) 
τῶν οἰκετῶν κελεύσῃς----οὐδεὶς 
ἀπορήσει, τι 28 ὁποίας 
τινος οὖν ἐπιστήμης, 1,6. ο 
ΩΣ άπά ϱοενετ’, ατ 82 ὁπ- 
οίῳ χρόνῳ χρῇ ῇ ἡδέως ἃ ἂν πυθοί- 
µην, ΧΙΧ ἴ ἐν ὁ, τῇῃ γῇ δεῖ 
Φυτεύειν οὐκ οἶδα. 1π 1ῃ- 
ἀϊτοσί 4πθβίΙοηπ8: χπ 9 
ποιεῖν ὁποῖα δήξεται αὐτούς, 
ΧνΙ 96 ἀποφαίνεσθαι περὶ τῆς 
γῆς ὁποία τε ἀγαθή ἐστι καὶ 
ὁποία κακή 

ὁπόσος, η, ον, οἳ Ωπαπ{11γ, 

ὁπότε, φ1ιο {οπίρογε, 

πότερος, α, 99, αἱεγ, 

ὅπον, αδἱ, 

ὁπλίτης-------ὅπου 

αιιαπίηβ, ’ 88 ΤηΤΙΟΙ αρ) 2 Ἱν 
64 ὁπόσην τῆς χώρας, ἅχ 
156. σῖτον πόσον δύνανται 
πλεῖστον. 34. ἵπ Ιπάϊτοοί 
ᾳποβί10Ἠ8: Χικ 8 οὐκ οἶδα 

ὁπόσ. ον βάθος ὀρύττειν δεῖ 
οὔτε ὁ. πλάτος, οὔτε ὁ. µῆκος 
τὸ φυτὸν ἐμβάλλειν». οί 
Ναπηρςχ, αιοίφιοῖ, “88 
ΙΗΒΏΥ αβ’: 1ν 40 ἐξ ὁπόσων- 
περ ἐθνῶν δασμοὺς λαμβάνει, 
ἑκάστῳ, νι 24 πάντα ὁπόσοις 
τις ἐπίσταιτο χρῆσθαι, ια 96 
πάντα ὁπόσοις δεῖ χρῆσθαι, 
Χν 99 γενναῖα καλοῦμεν τῶν 
ἕῴων ὁπόσα...πραέα ἐστὶ 
πρὸς ἀνθρώπους, κκ 145 ὁ. 
ἐξειργάσατο χώρου. «34. 1η 
Ιπᾷ]χοεῦ απθβίοπβ: τν 41 
τέταχε εἰς ὁπόσους δεῖ δι- 
δόναι τροφή», στι 91 καὶ 
ἀπὼν ἂν εἴποι ὁπόσα ἕκαστά 
ἐστω, 1ν 99 ἐν ὁπόσαις χώ- 
ῥραις ἐνοικεῖ καὶ εἰς ὁπόσας 
ἐπιστρέφεται, Χκ ὅὄδ ὁπόσα 
θεραπείας δεῖται ἡ γῆ, γιγνώ- 
σκουσι 

ὁπόταν (ὁπότε ἄν), φιιατιᾷο͵, 1ιο- 
ἐπ, «πΠεπβοετοτ᾽, 88 
οὔίοη αβ”; π(Ἡ {μθ ϱαβ]απο- 
νο α[ἴθὶ α Ῥτϊποῖρα] {επβο, 
να οϱ1ἱ, κΤΤ,Τ9 

εαὖ η 
της πΥΠΘη ΤΥ 191 ὁπότε 
ἐπορεύετο μµαχούμενο». 1η 
ἀπᾷ1τ. απθβίοης: «ιαπᾶο, 
ἐπηεπ): χτπ 7 γνώναι ὅ τι τε 
ποιητέον καὶ ὁπότε καὶ ὅπως, 
πν 40 μαθεῖν ἃ δεῖ ποιεῖν καὶ 
ὁπότε ἕκαστα, ΧΥΙΙ 9 πρὸς 
τὸν θεὸν ἀποβλέπουσιν ὁπότε 

βρέξει τὴν γῆν 
ἐνλῖσ]ι 

οἳ νο τα 85 ὁπότερος 
ἂν (ωΜεγουπιφιε) ἡμῶν βελ- 
τίων κοινωνὸς ᾗ, 14 

ἐνοανα”, επ γπαῖί 
Ῥ]αςθ’: κ ὄδ ὅπου δε 
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τιθέναι, ΥΙπ 1ὔ ὅπου χρὴ 
ἕκαστακεῖσθαι. αγριᾷ φιος: 
κκ 1569, 159 ὅπου ἂν ἀκούσω- 
σιν τιμᾶσθᾶι μάλιστα τὸν σῖ- 
τον, τούτοις παραδιδόασι (οἳ. 
ΒορΗ. Αίας. 1060, Απρ. 918, 
ΕΡΙ. 454). αδί, φιαπάᾶο, 
ἐνηεπ): Υ 82, 1 44 ὅπου δ) 
ἂν ἐνδεῶς δόξῃς τι ποιεῖν, ΧΙν 
44 πονεῖν ὅπου δεῖ, κχι 68 
ἐν παντὶ ἔργῳ, ὅπου τι δι) 
ἀνθρώπων πράττεται (σηετε, 
ἩΟΝΕΥοΥ, ὅπου ΤΙΔΥΞ- ἐν ᾧ) 

ὀπτᾶν, σΟβιέΤέ, είο Ῥα]κο”, 
ἑῬατάεη ”: ἄν τθ οὐδαμώς 
ἂν μᾶλλον ἡ γη, ὀπτφῷτο ὑπὸ 
τοῦ ἡλίου, 84 ὧς ἡ ὠμὴ αὐτῆς 

(5ο. τῆς γῆς) ὀπτᾷται. Οἱ. 
1μιοχ. ν 692 ἴεγγαπι δοῖ εα- 
εοφιώΐ, Ὑεχσιὶ «θοιᾳρ. 1 
3260 οτγαπι πιι]ίο απίε Πιθ- 
πιεπίο εποοφεγε 

ὁπτός, ή, όν, ἴοι ὁπτητός, 
οοσίµ8, «Ῥακοᾶ”. ανιι ϐϱ7Τ 
ὁπτὴν ὅτι µάλιστα πρὸς τὸν 
ἥλιον 

ὀπώρα, ας, ἡ, Γγισίις, ' τις ο 
ἨἩθβγοβῖαβ ὁπ ώρα: κυρίως ἡ 
σταφυλή: χιςκ 128/(ἡ ̓ ἄμπελος) 
διδάσκει ἑαυτὴν ψιλοῦν καὶ πε- 
παίνειω τὴν ὀπώραν 
[08 ΒορἩ, Τταςμ. Τ00 γλαυκῆς 
ὀπώρας ὥστε πίονος ποτοῦ χν» 

θέντος εἰς γῆν Βακχίας ἀπ᾿ ἀμπέ- 
λου, Τηγεςῦ. νΙ 8 (Ώιπά. δν, 259) 
δείλῃ δὲ πάσα τέμνεται βλαστου- 
µένη καλῶς ὀπώρα] 

ὅπως, τε]αίϊνο αἄτ. φιο- 
πιοᾶο Ῥασίο, “Ώου”: 1κε ὡς 
νά βπροτ]ανθεβ, ὅπως 
βέλτιστα γ.]. ντ 157. 1η 
ἀπᾷιτοοῦ απθββοηςβ: τς 47 
ἧττον λανθάνει ὅπως ἐκβή- 
σεται, Χν δ1, 69 οὐδὲν ἄν σε 
ἀποκρύφαιτο ὅπως ἐποίησεν, 
Χιπ Ἱ γνῶναι ὅ τι ποιητέον 
καὶ ὅπως, χν δ1 οὐδέν τι 
μᾶλλον ἐπίσταμαι ὅπως δεῖ 

:γεωργεῖν, Χνι 46 µανθάνειν 

ο. δρᾶν 90 

ὅπως ἂν λαμβάνοιµι, χις 10 
οὐκ οἶδα ὅπως κείµενον ἂν 
βλαστάνοι. ὅπως ἵπ οῬ]εοῦ 
εἶαπβος η ἔαδ. Ιπᾶϊο,: τ 
Τ1 εἰ μὴ σκοπεῖς ὅπως ἰδιώ- 
της ἔσῃ, τν πἹ, Τ8, 101, 
101, ντ Τ4, 196, τς 67, κ 88, 
χΤΙ 46, χνττ 92. να [αῦ. 
οΡρύ. στι 86 ὑπὸ πολλῆς ἐπι- 
µελείας ὅπως ὡς ἐλαχιστα 
ὄψοιτο.  πΙ αρ]. αι 99, 
κκ 50. νηῃ ορύ. απᾶ ἄν: 
1 ϐ9 ἐπιμελεῖσθαι ὅπ ως---ἂν 
γένοιο. να 1πβπΙνθ: 
υπ 1607 πειρᾶσθαι ὅπως ὡς 
βέλτιστα τὰ προσήκοντα δια- 
πράττεσθαι ἀπῦ. 

88 πα] οοπ]αποίίοη, 
αἱ, «1η οτᾶες ἐλαῦ᾽: τ 60 
ὅπως μὴ οἰκτρὸς γένωμαι, 11 
67 οὐχ ὅπως ποιητὴς γένῃ, 
νι 9, Τὅ ὅ. ἐπισκεψαίμην, χ 
18, τς 14, χυπ δ0, ας 198 ὅ. 
ἔχοι ὅ τι ποιοίη. οὐδ᾽ 
ὅπως τι οὖν, πιιζῖο ραείο, «1π. 
ηο παγ πΠΏαίοτοτ”: χττι θὔ 

ὁρᾶν (ἴτοπα τουῦ 9ετ, οοΥ, 
ΝΊθΏοθ 60ΠΠΘ οὖρ-ος ΄ πβίς]ι- 
1ΙΑΠ᾽, Τιαῦ. υε6γ-εγί, υεΥ- 
ο-ειπάᾶιιφ), υἰάεγο, “ο 8802, 
εΡρε]ο]ά”: πνπ 46 ἑώρακα, 
Χικ 119 ὁρώντάς καὶ ἀκού- 
οντας, ΥΠ ὃτ ὅπως ὡς ἐλάχ- 
στα ὄψοιτο, κ 41 οὐκ 
ἂν ἀνδρεικέλου χρῶμα ἤδιον 
ὀρῴην ἄν, ὃ8δ παρέχων ὁ. 
µίλτον, ανι 189. ῬΑ55, 
χικ 268. νι ἄοαρ]ο 
Άοο. 1Ι ὅ πράττοντά τι ὁρὼ 
σε, ν 98, κιτ 62, πιν 90, 
χνται Τθ, πικ 87, κκ 48. 
ΡΑΡΒ. ΧχΙ 985 ὀφθῆναι καλόν 
τι ποιοῦντας. ἐπίείἴεφεγε, 
Φετερίσεγε, «ἴο οΏβοιγθ”’, «ἴο 
Ῥεχοεῖνο πιεηία]]γ’: ο. αοο. 
Ῥατίο, 1 59. ὁρώ σοι ἀνάγκην 
οὖσαν, 47 ὁρῶ σε οἰόμενον 
πλουτεῖν, «ΙΙ 41 τοῦτο ὄργανον 

-” 9 
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εὐνοίας ὁρῶ ὄν. 89ᾷ. οἶθάβ. 
τε]. χισ 18. 564. ὅτι: ΧΙΙ 
48 οὐχ ὁρᾷς ὅτι; χικθ4, 80. 
864. ὡς; χντπ 21 

ὀργᾶν ὃ, {ωφεγε, πιαξιγηπη 6956, 
το βπο]]”, «ἴο Ῥο προς κις 
181 τὸ ὀργῶν ἀεί 

ὄργανον, ου, τό (ἴτοπι τοοῦ ΨΕΥ0 
866Π 1η ἔρδ-ειν {01 ἔρζ-ειν τοτα 
ἔργ]-ειν, {ο ποτ Ἅ), ὑπιδέγι- 
φπιοπιέιιπι γε Γαπιζίαγίς, 8η 
ἀπβταπησηὔ”, «Ιπηρ]επηθηῦ Ἰ: 
1χ 40 ταλασιουργικών ὀργά- 
νων, Ἡϐ4 ἀσφαλέστερόν ἐστι 
σὺν τοῖς ὅπλοις τὴν τροφὴν 
µαστεύειν ἢ σὺν τοῖς γεωργι- 
κοῖς ὀργάνοις. 9. .ἄε 
γεῦις, Ἱιοπιπίῦις φιτῦι αἆ 
αἴἰφιίᾶ ρετ]οἰεπιᾶιπι ὑπιιγ, 
έαη Ιπβίγαπηθηὔ᾽, ΄ ΠΙΘΑΏΒ᾽: 
τι 89 οὔτε ὄργανα χρήματα 
ἐκεκτήμην ὥστε µανθάνειν, 
χτ 89 ὄργανον εὐνοίας ἄρι- 
στον 

ὀρθός, ή, όν, εγεοίι, γθοῖιις, ποπ. 
οµγυις, αρτῖισαθ’, εἰταΙρΏῦ”: 
Χιχ 62 τὸ κλῆμα ὀρθ ὸν τιθεὶς 
πρὸς τὸν οὐρανὸν βλέπον )ί 
πλάγιον, 1ν 147 ὀρθοὶ οἱ 
στίχοι τῶν δένδρων 

ὀρθῶς, τγεοίε, Όεγε, ΄ ῬΟΡΟΙΙΥ᾽, 
ἐτιρη1γ”,  ἐτα]γ πα 69 
ταῦτα ἴσως οὕτως ὀρθώς 
ἔχει, 1.6. 41αο δἱ Γαοἱβ, ΓοΥ- 
ἔαξξο ΠΟΛ 68 τεργε]ιοπᾶεπᾶι», 
πι π4 ἐκπονοῦντι ὁ., 118 ὁ. 
τούτων ἐπιμελῃ, αν 49, αυΙ 
16 νομίζω ὁ. ἂν ποιεῖν, κκ 14 
οὐκ ὀρθώῶς τοὺς ὄρχους ἐφύτ- 
ευσεν, ΧΥΙ ὅ τὸν μέλλοντα ὁρ- 
θῶς γεωργήσευ. ΑΡβοϊαΐθ 
Ῥοπίζανς {να πὸ τετραπα ες 
απίοσο. τερθῖῖ οροτίεαί: ΧνΙ 
8 ὀρθῶς γε ταῦτα λέγοντες, 
β0. φασί 

ὁρίζειν, ἀἱειεγπιίπατε, 8ΕΟΕΥπΕΤΕ, 
ε{ο ἀῑνιᾶς᾽, βεραταίθ {Τοπα”: 
ΡΑ88. 1Χ 27 τὴν γυναικωνῖ- 

3 .- 
οργάν--ς 

φ 

τιν θύρᾳ ὡρισμένην ἀπὸτής 
ἀνδρωνίτιδος 

ὁρμᾶσθαι, ἑπίζηπι /αοεγε, ' {ο 
ππακθ ο βατ”; κκ 97 ὅταν 
πράττῃ ἐφ᾽ ᾧπερ ὥρμηται 
βαδίζων 

ὁρμίζεσθαι, ἔπ Λογέπι ἄιιαί, "το 
Ῥο Ῥτοισλίύ 1πίο Ἠατροιτ”: 
ντι Τά διὰ πολλών σκευών 
ὁρμίζεται ναῦς 

ὅρμος, ου, ὁ (ἴτοπα τοοῦ 806Υ 
8ΘΕἨ 11 εἴρ-ειν, 8Ε1-6Τ6, ἆθ-Βεγ- 
676, 63 -8ΕΥ-0Ύ6, 8ΕΥ-ἱ68, δ8εΤ- 

πιο, δεΥ- πι, Ῥγας-ξεγ- ἐἶπι, 
«βΨΕΥ-11 ᾿ εἴο.), πιοπῖίε, 8 
ποζκ]αοθ): Χ 24 ὅρμους 
ὑποξύλους 

ὀρύττειν (ποπ τοοῦ οιρῇ), 
7οᾶεγε, «το ἀῑρ᾽: κτκ 19 βο- 
θύνους οἵους ὀρύττουσι τοῖς 
φυτοῖς, 8 βόθυνον ὀρύττειν 
ἀ4πδ., 26 οὐ βαθύτερον πενθη- 
µιποδίου ὀρύττουσι, δδ ὁ. 
βόθρον, 98. ΡΑΡ8. χιχ 84 
βαθύτερο ὀρύττεται τῇ 
ἐλαίᾳ βόθρος 

ὄρχοςὃ (ἴτοπα τοοί 6τ]ε, ογ(]ε, 
ο επο]οβθ’, ππεποθ ἐρχ- 
ατᾶσθαι, ὄρχ-ατος, 8 ΕΡ8Ι- 
ἀπ), οἳσ «ογο]λ-ατᾷλ), ὁ, 86- 
φίεν Ῥίαπίατωπι, «8 1ου οἳ 
ἐγπῖῖ-πθθς’: κκ 14 οὐκ ὀρθώς 
τοὺς ὄρχους ἐφύτευσεν 

ὅς, ἤ, ὅ, φι, φας, φιιοᾶ, πιο”, 
ἐπ]Ισα” απᾶς{1π1ίο τε]. 
ὃς ἄν, φιιζοιπιφιιε, πηἍοενετ”, 
ἐππΙσμενοτ”: κχτ 60, 62, ὅδ). 
πβθᾷ 1Π αἩΥ Ιάπᾶ οἳ τε]αῦῖνθ 
οἶααβο (Μοπτο Ἠοπι. ἄγ, 8 
906) {ο ἀεποίῖο αἴίμετ α Ῥατ- 
{{οσ]αχ {αοῦ, ου «ἈΒΥ80- 
{οτ]ςίῖο {αοῦ ἀεβηίης, 88 1 
97 τὸ σὸν σχΏμα ὃ σὺ περιβέ- 
βλησαι; ΟΥ  οοηβ{αηῦ ΟΥ 
οπαταοίεοτ]β{]ο [αοῦ, ΥΠ 
109 τὸ ζεῦγος τοῦτο ὃ κα- 
λεῖται θῆλυ καὶ ἄρρεν, ΥΠΙ 
88 τὸν τοῦ κυβερνήτου διάκο- 



νον ὃς πρῳρεὺς τῆς νεὼς καλεῖ- 
ται; ΟΥ ἃ ἀεβηϊῆοη οἳ 8 
οἷθβ, 1ΠΙ 44 οὐ τούτους λέγω 
ἀλλ οἳ οὐδ᾽ εἰςτάναγκαῖα ἔχου- 
σι δαπανᾶν, 1ν 64, ντ 117. 
ΠΕ Όιο Ἐε]αίϊνο τείθτΒ {ο 4Ἡ 
1πᾶᾷθΕΙπ 1ο ΠΆΠΙΡΕΥ ο 1πά]- 
νἰᾶπα]ς {α]πηςσ ππᾶςεχ α 6ΟΠ- 
ἨΊΟΠ ἀθβοχϊρίίοἩ, ὅστις “ΨἩο 
Ῥαϊηρ ΑΠΥ 0Π6’, “ΨΊΟΘΥΕΓ᾽ 
15 σεπεγα]]γ πςοἆ.] 

Τμε τε]α {ϐ1 Υ ο οἸαπβε οοπ]- 
ΙηΟΠΙΥ Γο1191Υ8 ἴμο οἶπαςδθ 
οοπίαἰηῖησ {πθ απίθ0θ- 
ἄθηπί, πλεί]ιεγ ΠΟΠ ΟΥ Ῥ6ί- 
βοπα] οτι ἀεπιοηβίταίίνο ος 
οοττε]α νε Ῥτοποπη, {πο ]α6- 
{ες Ῥοΐης δἴειον εχρτεςκεᾶ, 
85 π 80 ἐμὲ ᾧ οὐδὲν ἀένετο, 
χ 861, 91, 195, πτ 8, Τ8 οὐδὲ 
ἄλλο οὐδὲ ἓν ὅτῳ τις μὴ ἐπίσ- 
ταιτο χρῆσθαι, νι 20, αι 7, 
ΧΙΙ 44, χιπ 9, πχ 1Τ1 ταῦτα 
ἀφ ὧν ἂν ὠφελεῖσθαι νοµί- 
ζωσυ,1150 τῶν ἀνθρώπων ὧν 
ἂν ἐπικρατήσωσιν, 11 18 ἔχον- 
τας ἔτοιμα ὧν ἂν δέωνται 
χρῆσθαι; ΟΣ ΠΙΟΥΘ ΟΟΠΙΤΠΟΠΙΥ 
οπιϊ{θοᾶ α5 ἵη τ 86, πτ ὔδ, ν 
το, σι 25, ντ Ὁ, 19 ὅταν 
ποιῶσω ὅ τι ἂν τύχη, Υπ 156 
εἰδότας ἃ προστέτακται, 1 158 
ἀναγκάζουσι φέρειν ἃ ἂν αὐ- 
τοὶ ἐργάσωνται, χντῃπ 104 
διαρπάζουσω ἃ ἂν τροφὴν 

΄ καταθώνται, κκ ὄθ ὁ χρόνος 
αὐτὸς ἂν ποιοίη οἷς ᾗ Υῆ ἤδε- 
ται, Χχ 48 χαλεπὸν εὑρεῖν ὅσ- 
τις οὗ ̓ γιγνώσκει, 07 εἴτις μὴ 
ἔχοι ὅτου ἀκοῦσαι ἔχοι, 159 
ὅπως ἔχοι ὅ τι ποιοίη, τ 43 
προτείνουσα λαβεῖν ὅ τι χρή- 
ζει, τῃ 215 εἰ μὴ εἴη ὅστις--- 
σώζοι, κκ 106 φιλοικοδόμους 
νομίζω οἵτιωες ἂν ἀπιδιδώνται 
τὰς οἰκίας, Ὑι 66 ἀφθόνως 
ἔχειν ὧν δέονται, Ὑτι 117 τοῦ 

: ἐργασομένου ἃ τῶν στεγνών 
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ἔργα δεόµενά ἐστι, 147 τὸ 
ἐγκρατεῖς εἶναι ὧν δεῖ, 156, 
105, 176. τι ὅδ καλά ἐστιν 
ἃ σὺ λέγει, Χτ]Π 17 περιττὸν 

πὀνον ὧν οὐδὲν προσδέονται, 
τσ 8, 69, 100, 103, πτς 19 µάν- 
θων ἅπι μὴ ἑείσταδαι, Ῥα0 τς 
18 Ῥ]ασςά Βτεῖ, 1 Ῥτοππίπεπσθ 
18 {ο Ὦο ρίνεη ἴο 16: τα 8ὃ 
πρὶν ἂν ἃ ὑπέσχησαι ἀποδεί- 
ξῃς, ντι 94 ἃ οἱ θεοὶ ἔφυσάν 
σε δύνασθαι, ταῦτα πειρῶ ὡς 
βέλτιστα ποιεῖν, 116 ἃ ἂν 
ἑκάστη εἰσφέρῃ, σώζει ταῦτα, 
157, 188, ντ 98δ,χ 06, ατ 50, 
148 ἃ ἂν ἐπιθυμῶμεν πράττει», 
ταῦτα ἐπαινοῦμεν, χτν 96, αχ 
64, 120 ὅστις ἀργὸς εἴη (κῶ- 
ρος), τοῦτον ὠνεῖσθαι παρῄῇνει, 
ΥΠ 1Τ5 ἃς δεῖ ἔξω ἐργάζεσθαι, 
ἐκπέμπει, 194 ὅπως οἷς δεῖ 
ἱμάτια γίγνηται, Χ ὃ ἐφ᾽ οἷς 
εὐδοκιμεῖς διηγησάµενος, 1Υ 8 
ὅ τι δύνασαι, συνωφέλει, ΧΥΙ 
16 ὅτου δέοιτο αὐτός, τοῦτο 
σπείρων, ὙΙ 80 ὄντωα ἴδοιμι 
καλό», τούτῳ προσῄει», κ 109 
ὅτῳ σωζοµένων μεγίστη ὄνη- 
σις, τούτῳ τὴν ἐπιμέλειαν µά- 
λιστα προσήκουσαν ἀπέφαμον, 
Χν 08 ὅ τι ἔροιο, οὐδὲν ὅ τι ἄν 
σεἀποκρύψαιτο. ΒΟΠΙΘΕΙΤΙΘΒ 
α β1ηρα]αχ τε]αΊνο 15 ππεᾶ 
πηετο {πο απ{οσαᾶεπί 18 Ρ]τ- 
81, ΥἨΕΠ 9Π6 οἳ {πθ παπαῬος 
15 βρεοϊβεᾶ: ντ 198 ὃς ὃν 
κάµμνη τῶν οἰκετῶν, τούτων 
σοι ἐπιμελητέον, ΧΧΙ 99 πρὸς 
ὄντινα ἂν διατεθώσιν οὕτως, 
οὗτοι ἐρρωμένοι ἄρχοντες 
γίέγνονται 

Αΐίογ οο]]ασίῖτο Νοαπς, 
{πο τε]. 18 οξίεη ραΐ ἵπ ιθ 
Ῥ]ατ. 1η {ο ρεπᾶετ πιρ]θᾶ 
ἵη {Πο ποπη: 1 166 φιλοτι- 
μιῶν- -ᾱ---ἄρχει. Τη9 Ῥε]α- 
το ἶ5 εοπιθΏπηθι {ο]]οποά 
Ὦγ α ρα μτε σεπ] Ίνα: τι 07 
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οὖς ἂν αἰσθάνηται τῶν ἀρχόν- 
των, Υπ 181 οἷς ἂν ἔξω τὸ ἔρ- 
ον ᾗ τῶν οἰκετών, 198, νττ 98 
οἷς ἀνάγκη αὐτῶν φεύγειν, Χν 
12 ὃ ὃ τοῦ ῦ λόγου, χα 42 οἳ ἂν αὐ- 
τών ἄριστα ἔχωσι. ΒΟΠῃ6Θ- 
τας ὮΥ α ῬτοπουἨ 1η Ραγίῖ- 
{νο αΡΡΟΡΙΔΙΟΗ, 1125 οὓς ὁρώ 
τοὺς µέν---τοὺς δέ 

Τ]ιο Νοπίοχ οἳ {πο τε]. ϱτ. 
18 δεᾷ αΏςο]αίεισ: ντ 124 
καλὸν ὃ πάντων καταγελά- 
σειεν ἂν---ὁ κομψὸς ὅτι κτλ.; 
ΒΟΠΙΘΙΙΤΗΘΒ 85 8, οοπ]αποίῖοη 
πηθαηΊηρ φιιοᾷ αἰέϊπιεί αἄ, πι 
χθβροοῦ ἴπας᾽: υπ 24 ὅ μ’ 
ἐπήρου, ΧΥ ὃ8 ὃ δὲ εἶπας 

ἔστιν οἵ Ἰπειιεά 5 8 
βπβ]ο ποτᾷ, κχτ δὔ ἰδιώταις 
ἔστιν οἷς, τν 1656 ἔστι δ αὐ- 
τών ἃ ἐφύτευσα, Χχ 29 ἔστιν 
ἐν οἲς τῶν στρατηγικών ἔργων 

Τη ἀοτρ]ο τε]αίῖτο οΊαιδας 
ὅς ποθᾶ ποῦ Ὄο οοηβίταεᾶ 
νη(Ὦ βοοοπᾶ οἶαἈδε ΟΥ ΑΠΥ 
οἶαπςο αἴΐοτ {ο Ηταί, {ποαρῃ 
Όλο ϱαΡ]εεῦ Ῥο οπαηρεᾶ: 1 ὅ 
αἳ δοκοῦσι Κάλλισται καὶ 
ἐμοὶ πρέποι ἂν ἐπιμελομένῳ 

ὃς ἄν 15 ΒΟΤΙΘΕΙΙΘΑ {ο ο 
χθβο]γοαᾷ 1Πῖο ἐάν τι 85 1Υ 1956 
τεκµήριον ἄρχοντος ἀρετῆς ἐσ- 
τιν, ᾧ ἂν ἑκόντες πείθωνται 
1ο Ἐε]. βοπιθίΙπιθΒ τοίθγ5 

{ο {πο π]ο]θ οἳ  Ῥτονίοιβ 
βοπίθηςσθ ἴο ὙΠΙο] 15 Β6ΙΥΘΒ 
85 8 οοππεζὕπε Ἠπῖς: πτ 49 
ὧν ἕνεκα, 1320 παρ) ὧν µαθόντα 
Ἐγ ἔπε]αγν οἱ Αἐἰγαοἴ]οη 

ἴπο τε]. ϱν., πει τεααϊγοᾶ 
Ὦγ 118 ρονετηῖης τοτὈ ἴο 
βἐαπᾶ 1π 1ο α.ο., 15 5ο αἲ- 
ἰχαοῖοᾶ Ὦγ ἴπο οῬ]ῖααθ ο8ξο 
(Εεη. οἙ ᾷαῦ.) οἳ ἔμο Ῥτοσθᾶ- 
1ηρ ηΟΆη ΟΥ ῬΤΟΠΟΠΠ 88 Το 
Α8ΕΠΤΙΘ {Π]5 856 1ΐ56]Ε: τν 
πο δένδρων ὧν ἑκάστη (χώρα) 
φέρει, 109 τών ἱματίων ὧν εἶχε, 

ὀσμή 

ὀσμή, ἢς, 

161, τα 118 ἐξομοιοῦται τοῖς 
ἔργοις οἳς ἐμὲ δεῖ πράττει», 
1Χ 9 ἐπακούειν τι ὧν σὺ ἐσπού- 
δαζες διδάσκων (απ ΙΠβίαηςθ 
οἳ ιο οπιϊββίοη οἳ ἴπο αἲ- 
{αοβῖηρ γγοτᾶ, πι πΥμΙσἩ οἳ. 
ΒΟΡΗ.Οεά.Τ. 869, ΡΜΗ. 1221). 
Απ ΙΏΠΥΘΥΡ6 αἰἰταοίίοτ 
{ακας Ῥ]ασθ ἨΊιεη πο αη{εοθ- 
ἄοπί 15 αἰϊτασίθᾶ Ἱπίο ἐπο 
οοηβίγασΙοη οἳ {π6 τε]αί]νε 
Οι186 ἀπᾶ 4βΡΙΠΙΕΒ ἴμο 
οςρο 1η ἩΙοἩ 115 ρονετηῖης 
νετὸ τεᾳπίτ6θβ {πε τε]αίῖγθ {ο 
βίαπᾶ, 5ο {λπαῖ {πο ποστ 18 
Ἱποοτροταῖοᾶ 1Ππίο 1ο τε]. 
οἸααβδο: χνι 0ὔ ᾖς ἕκαστος 
ἔχει τέχνης, 11 Τ ὧν σὺ δεσ- 
ποινών καλεῖς, 11Ι 96 ἔστιν ὅτῳ 
ἄλλῳ πλείω ἐπιτρέπεις ἢ τῇ 
γυναικί, ΥΠ 66 οὐκ ἀπορία ἦν 
μεθ ὅτου ἄλλου ἐκαθεύδομεν 
ἄν πηθγθ οΏβεχνο ἴπαῦ ἴμο 
Ιπᾶαβπ]ϊ{θ τε]α{νο 15 πβοᾶ α5 
8 βΊπιρίο τε]αί]να πηΙ{] ἔστιν 
αἲζεν α περαΊνο ογ απαβ]- 
ηρθσαί1]νο. Τ1ηο ποπί{ετ 
το]αῖνο, νΙοὮ ϱποπ]ᾶ βἰαπά 
πι ἐπ ποτη., 15 ΒΟΠΙΘΙΙΤΙΘΡ αἴ- 
{χαοίθᾶ 1πῖο {16 αοο., ἰαΐης 
{πο Ῥτεροβίῖοη Ῥε]οηπρίηᾳ {ο 
ἴο οπηξίοᾷ ἀαπιοπβίταίνο 
απἰεοθᾶάρηῦ: τ1 41 ἀναλίσκου- 
σιν οὐκ εἷς ἃ δεῖ µόνον ἀλλὰ 
καὶ εἰς ἆ βλάβην φέρε. 1319 
Ῥτοροξϊδίοη Ῥοεΐοτθ 1πθ τε]. 
18 ΒΟΠΙΘΏΙΗΘΕ αὐβοτρθοᾶ Ὦγ 
αἰἰαοῖον; κ Τ0 κατὰ χώραν 
ἣν δεῖ 

Ο)Ρ]1ᾳπ9 68868 οἳ ὅς: ἴσᾗ, 
αιμα, “νηιοτθ: τι 88 ᾖᾗ οἱ 
πλεῖστοι λυμαίνονται, ΧΥ 35 ᾗ 
εἶπας, 86 ᾗ ἔφησθα εὔνουν 
ποιεῖν, ὃτ ᾗ ἐπιμελῆ, Ικ ν 
ἧπερ ἔλεγον, αικ 108 ᾗ με 
ἐπηρώτησας, 97 εἰπεῖν ᾖᾗ δεῖ 
Φυτεύειν 

ἡ (ὄζευ), οου, (8 



ὅσος------------ὃστις ᾿ 

απηε]]’, «ροσηῦ”: τν 159 τῆς 
ὁ, αἰσθόμενος, 149 ὀσμαὶ 
πολλαὶ καὶ ἡδεῖαι, ν 10 μετὰ 
ἡδίστων ὀσμῶν 

ὅσος, η, ον, (απίις, (88 στοαί 
38), 858 πηπο]ι 88 :----ᾱ. σηἩ 
195 οοιτο]ιίίνγο τοσοῦτος 
Ῥτθοράῖηρ: τ 45 εἰσφορὰς 
τοσαύτας ὅσας οὐ ῥᾳδίως ὑποί- 
σεις, Χχ 105 τοσοῦτον δια- 
φέρει ὅσον. η Ῥ]ατα], 
αιοίφιοί, «φιϊσιπιφμε, «88 
ΤΙΑΏΥ 88): 1 2ὔ τελεῖν ὅσα 
δεῖ, 82 πάντα ὅσα τις κέκτη- 
ται, 110, 1 28, 101, 118 ὅσα 
λιπαρεῖς παρ’ ἐμοῦ µανθάνειν, 
ἄλλους ἐμοῦ δεινοτέρους περὶ 
ταῦτα, 1ν 108 πάντων ὅσα ἡ 
γΏ Φύειν ἐθέλει, ν ὅ εἷς τὸ 
δύνασθαι ὅσα ἀνδρὶ ἐλευθέρῳ 
προσήκει, Ὁ ὅσοις κοσμοῦσι 
βωμούς, νι 11, ντ 8, τς 19, 
60 ὅσοις τῶν σκευῶν, 116 
τῶν κτημάτων ὅσα ἴδια ὄντα 
εὐφραίνει. ψ(Ἡ οὗτος (οη- 
1 1π Ῥ]ατα]) Ἰπβίεαᾶ οΓ6ΟΙΥθ- 
Ἰα41νο:1 28 ὅσα τις ἔξω τῆς οἵ- 
κίας κέκτηται πάντα τοῦ οἴκου 
ταῦτά ἐστυω, Ἰςκ 60 ὅσοις τῶν 
σκευῶν χρῶνται, ταῦτα δεί- 
ἔαντες, 6δ ὅσοις εἰς ἑορτὰς 
χρώµεθα, ταῦτα δὲ τῇ ταµίᾳ 
παρεδώκαµεν. ὅσον γ. 
ὅσα, φιαπίιπι, 85 πιποἩ αβ’: 
ΧΙ ὃδ ὅσον δύναμαι πειρῶμαι. 
ο. 1πΠᾷ, αἀτοτθία]]σ, ἰαπίιπυ 
αιαπέιήη, πΟΊι πιαφίς φιαπη, 
φιοᾶο, 86ο πιποι απά το 
Σατίηου {παπι 8ο τηπςἩ 88 
5 εποιρΏ {οτ: χι 111 ἀρι- 
στῶ ὅσα (Ξ-τοσαῦτα ὥστε) 
μήτε κενὸς µήτε ἄγαν πλήρης 
διηµερεύειν, κ 99 τοῖς οἰκέ- 
ταις µέτεστι τῶν δεσποσύνων 
Χρημάτων ὅσον φέρειν ἢ θε- 
ραπεύειν͵, ΤΟ ὅσον µόνον 

[0 Ατὶκς. ΝπὈ. 494 ὅ σ᾿ ἐμαυτῷ 
"τ στρεψοδικῆσαι, Τη110, 1 111, 1Υ 16] 

” 

ὄσπριον, ου, τό, 
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ὅσον µή, φπαπέι, φιαίεπιις 
ΠΟΠ, πάθὶ φιιοᾷ, "86ο [8 88 
ηοῦ), οχοθρί 5ο {ασ 48’: και 
2ῦ ὅσον ἂν μὴ ἀνάγκη ᾖ. 
ὅσῳ ---τοσούτῳ, «ιαπίο --- 
ἰαπίο: σπ 299 

ὅσοσπερ, 2Ρ1.. “6Υθ6Π 5ο ρτονῦ 
ας’, ε]αδῦ 8 ΤΙΑΏΥ αβ᾽, πο 
ΙΩΟΥΘ {λατ ”ς η Ὦ οὗτος ΤΟΥ 
οοττε]αζΐνθ, χτιι ὄδ ταῦτα 
ὅσαπερ ποιῶν οἶμαι πιθανω- 
τέροιΣ ἀνθρώποις χρῆσθαι, 
ντ Τ8 πάντα σκεύη ὅσοισ- 
περ χρῶνται 

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ, φιιέ φιιζᾶσπι, 
ἐἴλο ΥετΥ Ῥεβοη νο’, «ιο 
Υοιγ {Π]ηπρ νΏ]σοα”: τν 118 
Ἰζῦρος ὅσπερ εὐδοκιμώτατος 
δἡ βασιλεὺς Ὑγεγένηται, κκ 
ΘΤ πράττῃ ἐφ᾽ ᾧπ ερ ὥρμηται, 
νι 86 ὅπερ πεπαίδευνται, 
χι 22, 94 ἅπερ, χυντα 29, 
χι ϐ06 λέξον ἀφ ὦνπερ 
ἤρξω πῶς ἐπιμελῇ; ὅπερ, 
Ἱ.ᾳ. ταὐτὸ ὅ, {ζ ἑἕρθιπι 
φιοᾷ, 1 27 ἃρα οἶκος (ἐστὶν) 
ὅπερ οἰκία; 40 οἶκος ἐδόκει 
εἶναι ὅπ ερ κτῆσις, 1Ι 86, χνιτ 
5ὔ ρα τὴν λεπτοτέραν γῆν 
λέγει ὅπερ ἀσθενεστέραν ; 

1εφιπισ., 

ἐρα]βο’: στι 64 κριθὰς καὶ 
πυροὺς καὶ ὅσπρια 

ὅστις :---Ἱ. αἱ φιί, φιέργε φαΐ, 
τοίοτῖηῃ {ο α ἀεβπιίο ορ]θοί, 
ψΏθη ΒΟΙ1Θ ροπογα] Ὠοίίοη. 
16 Ιππρ]θᾶ: ντ 29, 80 ὄντι- 
να ἴδοιμι καλόν, κ θ7 ὅ τι 
βέλτιον ἄλλου ἐπίσταιτο, ἐπι- 
διδάξαι, κκ 167, χπικ Τ πώς 
(ἐπίσταμαι) ὅστις μὴ ἐν 
ὁποίᾳ τῇ Υῇ δεῖ φυτεύειν οἶδα : 
τας 84, κκ 67, 190, πσι ϐ0 
τοῦ δεσπότου ἐπιφανέντος ὅσ- 
τις δύναται βλάψαι 1.6. ΄Ο0Π6 
ὍἩο ϱ8Π, τ. η 1πά]- 
χοοῦ 4πθβίϊῖοηςβ: αι ϐ4 
οὐδὲν εἰδότι ὅ τι εἴη πλοῦτος, 
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τα 08, χιπ 10 ὅ τι συμφέρον 
εἴη, τοῦτο μὴ εἰδείη, κκ 45, 
Χν 64 εἰδότι οὐδὲν ὅ τι συμ- 
φέρει, νι 12, ν 100 ἐπε- 

᾿ρωτῶντας τοὺς θεοὺς ὅ τι χρὴ 
ποιεῖν καὶ ὅ τι µή, ὙΙ 9, αι 
151 ἐκρίθην ὅ τι χρὴ παθεῖν 
ἢ ἀποτῖσαι, ΧΥι Ὁ ὁ μὴ εἰδὼς 
ὅ τι δύναται ἡ γῆ φέρει», νι 
67 ἀπορία ἦν μεθ’ ὅτου ἄλλου 
ἐκαθεύδομεν ἄν, τι 190 ἔδοξέ 
µοι ἄξιον εἶναι ἐπισκέψεως ὅ 
τι εἴη τοῦτο, ὅ εἴ µοι συµ- 
βουλεύοις ὅ τι ἂν ποιῶν αὔ- 
ξοιμι τὸν οἶκον. {ο]]οπγθᾶ 
ΤΥ βαβ]αποίῖνο παλοπ{ ηος. 
ἵη Ῥτοοθά]ηρ οἶααβο: να 111 
τοῖς µέλλουσιν ἕξειν ὅ τι εἰσ- 
Φέρωσι. (96ο ΒΠΙ]θίο οἩ 
Ῥεπι. ἄο {, 16ᾳ. 6 255 οἨ, η.) 
Τηο νοτὮ {ο Ὀ6) 15 οίἵσθη 
οπαϊθᾶ Ἱπ ᾖποθ τε]ανο 
οἸαπβο: 1 8 εἰπεῖν ὅ τι ἔργον 
αὐτῆς, χτι Τ Ὑγνώναι ὅ τι 
ποιητέον 

ὅστιαοπερ, ΤηοβίΙΥ 1π πεπ{ετ, 
έ{λθ βαπιθ {πῖπρ αξ᾽, “Ρτθ- 
οἶβε]γ πας: απ 16 ὁμοίως 
ἂν καὶ ἄλλῳ δύναιτο ἐργάζε- 
σθαι ὅτιπερ καὶ ἑαυτῷ (Ξ-τὸ 
αὐτὸ ὅ) 

ὄστρακον, ου, τό, ἐεδία φιιαε ο 
Πσιϊίπα ἴεγτα εοπ[ο δι, "8 
οατίηθη γεββο]’: χκις 92 

ὅταν, 1.ᾳ. ὅτε ἄν, εἱ φμαπᾶο, 
αιοἱίοπ, 5 οοη ας’, 
«πΤΊΘΠΘΥΟΥ᾽, πἩθη {1ο το]α- 
{νο ο]Ἰ8356 ΘΧΡΥΘΑΒΒΘΒ ΒΟΠΊ6- 
{Πῖηρ οοποθϊγθοᾶ 8 α Ῥο8- 
β1ρ]ο οοπΏἼησοεπογσ, Ῥτοβεπί 
ος {πίατθ, ἴη ρεποτα] Ώτορο- 
βΙΙοΏβ να ἴ]ο Ῥτ, οοπ].: 
1ΤΠΙ 14 τούτοις ὅταν δέωνται 
μὴ ἔχοντας χρῆσθαι, να 18, 
20, ντατ 19, κι 156, 16Τ, κτι 
15, τά, κατ 1, 86, 97, 49, 
64 ὅταν δέῃ, Χις 194, ασ 49. 
ὅτανπερ ὑγιαίνω: σι 0ὅ 

ὅστιςπερ ὅ τι 

ὅτε, τε]. αἆγ.:---Α. {οπίροτα], 

ος 

φιιαπᾶο, φιιπι, «νε, 60Υ- 
χε]αγο {ο ποτέ ΟΥ τότε, 
νηζ 1πᾶ. παρε, ΟΥ 80ΟΥ. ἴο 
ἄεποίθ βἶπρ]ο ογοηίβ: 1 ϐ4: 
ὀλίγον πρόὀσθεν, ὅτε ἔφην 
πλουτεῖν ἐγέλασας, 1ν 141, 
κια 114, χντι 116, αις 96 
ὅτε πάλαι ἤρου µε. Β{{6Υ 
µέμνημαι: ἩἹ Τ4 οὕκουν 
µέμνησαι ὅτε; «4ο τοι ποί 
ΤΘΊΊΘΙΗΡΟΣ {1ο πιο νηεη )) 
ἔστιν ὅτε, αἰϊφιαπᾶο, «ἴχιθγθ 
816 111168 ὙΠΘΗΩ᾽, ’"ΒΟΠΊθ6- 
παθρ᾽: Ἱ 16. 2. ο. ορῦ. 
{ο τηατ]ςτοραΙ1οη οἳ ουοηί5, 
{5 ο[ίεη 8), “ΥΥΏΠΘΏΘΥΘΓ): 
ακ ϐ9 ὅὁτ᾽ εὐφραφοίμεθα, 
τῶν εὐφροσυνῶν µεταδιδόν- 
τες. Β. 1η «81581 β6ΏΡΘ 
Ξ ἐπειδή,φιαπᾶοφιίάσπε,  ιιο- 
φίαπι, φ ία, 'Ὑγηεχθαβ’, ΄866- 
1ης ἐῑαῦ), «Ἱπαβπαιποη αβ”: 
χι ὄτ πώς γὰρ οὔ; ὅτε πολ- 
λοὶ εἰσὶν οἳ οὐ δύνανται ἕΏν 
ἄνευ τοῦ ἄλλων δεῖσθαι 
τι, {πο ασο. ηεαζ. οἳ ὅστις, 
Ἀδθά 808. 85 α. οοπ]αποίβοη, 
ε{ον ν]αῦ’, «πθτθίοχθ’: 1τ 
120 ἔδοξέ µοι ἄξιον εἶναι ἐπι- 
σκέψεως ὅὃ τι εἴη τοῦτο. 
νηη βαρετ]αᾖνο αἄνετρςα: 
πνι 0ὅ ὅτι μάλιστα, ΄88 
ΙΗΠΟἩ 8 Ῥροββῖρ]θ’, νι Τ4 
ὅτι βέλτιστα, 91 ὅτι πλεῖ- 
στα, ΧΙ 90 ὅ τι ἂν δύνωµαι 
καταμαθεῖν, χν 8, Χνι Τ0 ὅτι 
πλειστάκι». απᾶ αἄ]θς- 
{1νθβ: ντ 108 ὅτι ὠφελι- 
µώτατον. ὅ τι αξεᾶ αᾱ- 
νοτρία]]γ γιε]άἀς πο Οοπ- 
1απποίῖοη πἩΙοἩ 18 πβοᾶ α5 
ἀεο]αταίῖγο, φιιοᾶ, «ια ῦ”, 
ἵη οῬ]θοβνθο οἶθιβο α{ἴατ 
γετρβ---1. οἳ βαγίηα; τ 
85 λέγειν--ὅτι οὐδέ ἐστι, 1 
τ λέγων ὅτι οὐκ εἴη, τν 116, 
120, κκ 47 κόπρον λέγου- 



ἡθς 
οτου 

σιν ὅτι ἀριστόν ἐστιν εἰς 
γεωργίαν, Ἰκ 109 εἶπέ µοι 
ὅτι οὐκ ὀρθῶς γιγνώσκοιμι, 
πχ ο, 98, 110, αι 1850, χις 
111, πα τι, αν 16, ας 12 
λόγου διαθέοντος ὅτι, ἸΤδ 
προφασίσασβθαι ὅτι, χι 117 
τὸν δ) εἰπεῖν-- ὅτι δεσπότου 
ὀφθαλμὸς (παχύνει ἵππον) 
[ίπο εἶααςο πΙ(Ἡ ὅτι 15 Ῥτῖ- 
πηαγῖ]γ εᾳπἰνα]εηῇ {ο ΑΠ 80- 
οπβανθο οἳ πο τεβδοπ]. 
2. οἳ ρετοθϊνίηᾳα, Πθ6β- 
1πς, ο: Κπονῖηςρ: χτ 49 
οὐχ ὁρᾷς ὅτι; χιςκ 84, 86, Υ 
96 ᾧμην σε εἰδέναι ὅτε, ΥΠ 
66 ὅτι οὖκ ἀπορία ἢν---καὶ 
σοὶ καταφανὲς τοῦτ) ἐστί, 1 
197 ὅτι πονηρότατοί εἶσιν 
οὐδὲ σὲ λανθάνουσι, 11 232 οἶδα 
ὅτι, 69, 106, ανι 4, 91, 0δ 
οἶμαί σε γιγνώσκειν ὅτι κτλ., 
τα 6δ, νιπ 197, Ἱς25,χ 26, 

Ὅ αχ τῇ γῆν πάντες ἴσασιν ὅτι 
εὖ ποιεῖ, 16, 95, 99, 44, πτττ 
2, πιν 01, αν 46, πὺι 60 οὐκ 

εὔδηλόν (ἐστω) ὅτι, κκ 82 
φανερὸν ὅτι. προ Ῥαχθή- 

ε ἀπεβεαΗσ: ν109 εὖ ἴσθι ὅτι, 
1 197. 8. οἳ τπ]πκίης, 
Ῥο]ϊιετίησ: ντ δΙ ὅτι κἄλ- 
λιστόν (ἐστι)---πάνυ µοι δοκώ 
πεπεῖσθαι, ΧΥ 48. 4. οἳ 

χο]οϊοῖηπᾳα, Νοπᾶσθτίηᾳ, 
Ιαππεηίϊης, Ὑπετθῖη ΤιαίΙη 
{θ ασο. απᾶ 1ΠΕ. ποπ]ᾶ Ῥο 
αβδθοᾶ: ττ 65 οὐ θαυμαστὸν 
δοκεῖς ποιεῖν ὅτι--κελεύεις. 
Β. οππβα], φιοᾶῦ, φμία, 
εἴοτ {λαῦ᾽, “Ώθοβαβθ”: 1 128 
δὺ αὐτὸ τοῦτο ὅτι δεσπότας 
οὐκ ἔχουσιν, τι 27, 49 διὰ 
ταῦτα-- ὅτι, Χν Τ4 ὅτι-- 
διὰ τοῦτο, ΥΠ 47 τριήρης--- 
διὰ τί ἄλλο φοβερόν ἐστι--- 
ἢ ὅτι ταχὺ πλεῖ; 1485 τούτου 
οὐδὲν ἄλλο αἴτιον ἢ ὅτι... 
(κεῖται, ΣΥΠΙ Τὸ ταύτῃ-- ὅτι, 

οὐ 1053’ 

αν 99, 86, 118, ν 2, νι 21, ττ 
99. ὅτι Ἱπίοᾶπσοθϐ ἴπο 
τθρβ]γ {ο ἴπο απθβθίοηῃ 1π- 
ἰοάπεθᾶ Ὦγ πώς; ντ 118. 
ὅτι αςοᾶ ε]ΙΠρίοβ]]γ 1π το- 
ΡΙΨ, 'ἴ1θ τ6ββοἩ ἨΗΥ 1 αδ]- 
εᾱ 5 Οιαῦ”: 140. ὅτι, 
αιοᾶᾷ αἂ Ἰ]ιοῦ αἰϊποί φιοᾶ, 
φιοᾶ, 88 {ο υπαϊ)ς νι δέ 
ὅτι ἔφησθα καταμαθεῖγ---καὶ 
ταῦτ) ἆν µοι δοκῶ ἡδέως 
ἀκούειν σου. Οἱ, αν 58 Ἡ., 
τα 24η, 

ὅτου, {ογ οὗτινος, 68η. Β. οἳ 
ὁστις: ντ 07, κ ϐ7 

ὅτῳ, ἴος ὥὦτινι, αι. Α. οἳ 
ὅστις: πι 96, τς 69, 100, 
105 ' 

ὅτων, {ο ώντινων, 6οἩ. Ῥ]. οἳ 
ὅστι: ἃ ΥΘΙΥ 1816 {0ΥΤη, 
Σοαπᾶᾷ ἵπ Απαζ. να 6, 24 
σπάνια ἔχοντες ὅτων ὠνοῖσθε. 
666 Ἐτῆρεν ἄγ. 26, 9, 1 

οὗ, ποπ, «ποῦ’: ἴπο αρβο]αίο, 
ορ]εοάνο πορα1νο Ἐαι- 
Πσ]ο:---1. οἳ β1ηπρ]ο ποτᾷβ. 
ὙΎοετοβ: τ 294 οὐκ ἡγεῖ 
προσδεῖσθαι, Χτι 44 οὐκ ἐθέ- 
λουσιω «ἀεσ][πο”, «το[αβο’, 
χττ 105 οὐ δοκῶ---καταμεμα- 
θηκέναι, Χιχς 116 οὐκ ἔστι 
ταῦτα !ἴΠὶς 15 Ιπιροββῖρ]ο’, 
1 ϐ9 οὐκ ἔχω «Τ απι απα)]θ. 
ῬατίϊοῖΙρ]αβ: τ 12Τ οὐκ 
ἐθέλοντας “απγή]1ησ’, πστ 
94 οὐκ ἀξιοῦντας “ἀϊβᾶαϊη- 
1ησ)᾽. Αά]θεοίϊνος: ατδο 
οὐ θεµιτόν “Ιπιροββῖθ]θ”, κττ 
51 οὐ διδακτὀν υπ{εβολαβ]ε’. 
Αάτνοτββ: ντ4 οὐ µάλα, 
ντα 89 οὐκ ἐν πολλῷτινι µεί- 
ζἕονι χώρᾳ 1ος ἐν οὐ πολλῴ 
µείζονι, 190 οὐ µόνον ἀλλὰ καί, 
χι 61 οὐχ ἧττον, πιν 29, 40, 
χχι 94 οὐκ ἀθύμως, ντ ὅ οὐ 
πάνυ, χχι Τὸ, ΤΙ 06 οὐ πρότε- 
ρον. π. οἳ {πο πὙηο]ς 
Βοηίεπος:---1. οίεπ αἶοπθ, 
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βοπιθίῖπιθς πηίἩ {1ο ο]]ρ5ο 
οἳ ο ἀεβηῖίε νετὸ: τρ, 156, 
148, τῃ 99 εἰ δὲ µή (τῳ διαλέ- 
Ύομαι ἐλάττονα ἢ τῇ γυναικί), 
οὐ πολλοῖς Ύε (59. διαλέγο- 
μαι), ΧΙ ὄθ πῶς γὰρ οὔ; (5ο. 
Καλά ἐστω ἃ σὺ λέγει). 9. 
νηθ Ἰπά1ο, οἱ ἀῑτοοῦ βἰαίο- 
χηθηῦ: 1 Τθ μὴ πωλούμενοι 
οὐ χρήματά εἰσιν, 66, τι 41, 
44, 67, 69, να 97, 109, 174, 
νππθ, 14, τς 11, 89, χι 100, 
χιπ ὅ7, Τ0, αν τὸ, ατς 104, 
κχ 69, 158. 8. να] ορῦ. 
απᾶ ἄν: να 14ὔ οὐκ ἂν 
ἔχοις διελεῖν, Ἱ 104 οὐκ ἂν 
ἐμέμφου µοι, Χ 2ἵ οὐ γὰρ 
ἂν δυναίµην, χτι 68, χικ 99 
οὐκ ἂν δύναιο, νι 15 οὐ γὰρ 
ἂν μᾶλλον ἂν ἔχοι τὰ ἐπι- 
τήδεια, ΧΧΙ ϐ2 οὐκ ἂν ἀγαί- 
µην, νι 8 ὁ μὴ εἰδὼς οὐκ 
εἰδείη ἄν. 4. 1π ἄθρει- 
ἀεπῦ οἸαπςδθς, νη(] ὅτι οἳ 
ὡς αἴἴο; ο τεογο οἳ 5α7- 
1πρ, Ῥοτοθίνίπα, 510 ύ/- 
Ίηωρ: τ ΤΠ λέγων ὅτι οὖκ 
εἴη, ΥΠ 00 ὅτι οὐκ ἀπορία ἣν, 
καταφανὲς τοῦτ) ἐστί, τς 109 
εἶπέ µοι ότι οὐκ ὀρθῶς γιγνώσ- 
κοιµι, 96 ἐδίδασκον ὅτι οὐκ ἂν 
ἄχθοιτο δικαίως, κνι2ἐπιδεῖξαι 

--ὧς οὐ χαλεπόν ἐστι, 98. 
δ. 1η οι πβα] βοηὔθποθα: 1 
128 διὰ τοῦτο ὅτι δεσπότας 
οὐκ ἔχουσω, ντα 8 μηδέν τι 
ἀθυμήσῃς ὅτι οὐκ ἔχεις δοῦναι; 
απᾶ ἴπ {πο τε]αίνο οοπαὈ]- 
ΏΒ{ΙΟΠ οὐδεὶς ὅστις οὐ, κκ 48 
πάνυ χαλεπὸν εὑρεῖν ὅστις οὐ 
γιγνώσκει. 6. υπ Ἰηπ- 
{πη1{1το ἵῃπ Ιπᾷ]τοοῦ βἰαΐθ- 
χηθηΐ: κ 124 ἔφη οὐκ ἔχειν. 
π. ἵπ (πεβᾶοπς πΠθχθ οτζ]- 
αιαΣΙΥ α Ῥοβίνο ΑΤΏΒΥΕΥ 15 
οχρου{θᾶ: τ 60 Σ. οὐ χρή- 
µατα αὐτῷ ἐστὶν ὁ ἵππος; Ἐ. 

« οὔκ, εἴπερ τὰ χρήματά γ᾿ 

οὐδέ 

ἐστὶν ἀγαθόν, πι 61, τα 81. 
το, 92, αι 190, πι 48 οὐχ 
ὁρᾷς ὅτι; χις θ, 61, αχ ὔ8, 68, 
109. 8ο ψ(Ἡ ορ6, απᾶ ἄν : 
ντῃ 97 τίς οὐκ ἂν φίλος ἡδέως 
θεάσαιτο; 115 πῶς οὖκ ἂν 
πολλὴ ἡμῶν ἀσυνεσία εἴη; 
ῬὉ. Ῥοβ1{1οἨ :---ΒΟΠΙΘΕΙΠΙΘΒ 
αὖ ἐπο οπἆ οἳ α. οἸατβο {οχ 
Όλο Ρα] οἱ οπιρ]ιαβίβ, 65Ρ6- 
εἶα]]γ ἴπ µέν---δέ εἶαιδος: τ 
Τ1 ἀποδιδομένοις μὲν οἱ αὐλοὶ 
χρήματα, μὴ ἀποδιδομένοις δὲ 
οὔ. νη{Ώ ὁ µέν---ὁ δέ: χι 
41 οἱ θεοὶ τοῖς μὲν διδὀασιν 
εὐδαιμονεῖν, τοῖς δ᾽ οὔ, αχ 54 
ταῦτα οἱ μὲν ποιοῦσικ---οἱ δ᾽ 
οὔ, 456, 64. 6. ΆΛοοσῃτ- 
τη] 8010 Ἠ:--νἨθτθ 8 6ΟΠΙ- 
Ῥοτππᾶ ἈΝοραίϊνο {ο]]ού’5 οὐ 
1η {ο βαπηθ οἸατβο, ἴμο Νθ- 
βαΐϊνο 5 ποῦ οαποε]]εᾷ Ότό 
οοπΙηαεᾷ απᾶ βἰτοπσί]οποεᾶ: 
χις 97 οὐκ ἐδόκουν ἔχειν ἂν 
εἰπεῖν οὐδέν. ΠΘΏ 8 
οοπβτπηαβ{1νο Ρραγ{]ο]θ 8ΟΟΟΤΙ- 
ῬαπῖθΒ ἴ]ιο Πταῦ οὐ, ἴθ ηθ- 
Ραΐῖνο 15 τερθαίεᾶ η θπι- 
Ῥ]αβῖβ: 1 48 οὐ μὰ Δί οὐκ, 
194, τι 100, ντ 4Τ, αι 158, 
κχι 41, τα Τῦ οὐ μὰ δΔί 
οὐδέν τι μᾶλλον ππ 99, 
82 οὐ μὰ δΔί οὐδαμῶς 
γε, οὐ ἵπ οοπιῬῖη8α- 
{1οη πΙἩ οἴποτ Ῥαχίο]θς: 
νπ 20 οὐ γὰρ δή, και 94 
οὐ μὲν δή, χπ 107 οὐ µέν- 
τοι, κχι 09, χτν 19 οὐ µέν- 
τοι Ύε, “ποῦ Ώοποθγοι) 

οὐδαμῶς, πεφμαφµαπα, «1Π πο 
ψ]βθ’: υπ 24 οὐδαμῶς ἔνδον 
διατρίβω, πνι Τ4. 1η 8ἩΠ- 
ΑΝΘΙ5: 1 91 πῶς ἂν--ὠϕέλι- 
μον εἴη; οὐδαμῶς, χι 82 
οὐ μὰ Δί οὐδαμῶς γε 

οὐδέ, Α. 5 Οοπ]απποβίοἨ, 
πεηιε, πες, ΄απᾶ πο), “ποτ”, 
οοηηθοης {ἴπο πῃΏο]ο 



οὐδείς-------------- 

ο]α 1568, πΠεγοββοὔτεςοη- 
ηθοίς ρατῖς οηΙσ: ΨΙΠπ 
ἴπιρ]θ πεσαάνθο Ῥτεσθαίηᾳ, 
πηοη 16 πααςέ Ῥο ἐταπε]α(οά 
εοτς π τῇ, Υπ 14 οὖκ ἔνδον 
διατρίβεις οὐδὲ τοιαύτη σου 
ἡ ἕξις τοῦ σώματος καταφαί- 
νεται, Χνι 10, σαι 24, αχ 21, 
28 οὐ δὲ ἔλαιον οὐ δὲ σῦκα ἔχει 
έποςχ Ὠας Ἰο οἳ] ος 4ρ8’, 24 

Β. α5 Λάνετῦ, πο... ιῖ- 
ἄεπι, “ποῦ εγεπ’: τ 81, 85, 
π 64, 4, ται 44, ν 9, κι 24 
ὡς οὐδ᾽ ὑγιαίνοντα, Ἡ 28 οὐ δ᾽ 
εἰ, 99 οὐδ' ὦς, πο εἷο φιίᾶεπι, 
ἐποῦ ετεη 1Π {118 ο856’, ΙΥ 
94, κκ 6, πχι 27, οὐδὲ ἔν, 
Χτῃ ϐὅ οὐδ᾽ ὅπως τι οὖν. 
εποῦ εἴίποτ᾽, ΄αἶδο ποῦ”: τ 
106 οὐδ) ἂν τοῦτό µοι ἐμέμ- 
Φου, τν 116, ντ 194, χπ 10 
οὐδ᾽ ἐκεῖνά µοι ἀμελεῖται, ΧΥ 
16, αντ 9, αχ 126 τοὺς μὴ 
ἔχοντας ἐπίδοσιν (χώρους) οὐ- 
δὲ ἡδονὰς ὁμοίας ἐνόμιζε παρ- 
έχειν. Υ. Ἠιάἀε]] Ρἱᾳ. δ 141. 
καὶ οὐδέ, “απᾶ πού οτοεπ᾿) 
τι 28. οὐδὲ γάρ, αὖ {ο 
Ῥορσιππῖης οἳ α 5εη/εποθ, ἴ]θ 

ς, ποφανο εαπϊτα]εηπύ οἳ καὶ 
γάρ: οὐδὲ γάρ ἐστιν οἷόν τε, 
έπο, 1 15 πο ροβεῖρ]θ΄χττ 8. 
οὐδὲ- γε, {1ο περαἰίτο εᾳτπῖ- 
να]οπί οἱ καὶ---γε, ΄ΏΟ, ΠΟΤ᾽: 
1 ὄδ, Υπ Τ οὐδ᾽ ἄν γε νῦν ἑώ- 
ρας,χις1τ. οὐδὲ--µέντοι, 
χ 6ὄθ α ΒίΤΟΏΡΟΙ ἴοτπι {ον 
οὐδὲ--γε. οὐδὲ µήν, πέ- 
φιιε Όεγο κτι Τ8 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν :---Ι. α5 
η Α4]θοίῖνθ, πιζζις, πο, 
ἐποίαηγ᾽, ΠΟΠΘ) )(τις: πτδά 
τοιοῦτον οὐ δὲν ἔργον, 1ν 114 
οὐ ὃ ἐν ὄφελος, χΥ 17. τι. 
αβαβαυβίαη{ίνο-ντπ140 
οὐδεὶς ἀπορήσει, στι 21, τι 
146, αντι 69, κις 116, κσςτο, 
χιπ 84 οὐδὲν ἄλλο, τι 1Τ 
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οὐδὲν πλέον, Χχ 128 οὐδὲν 
ἔχει πλείονα ἐπίδοσιν, χν 69 
οὐδὲν ὅ τι ἄν σε ἀποκρύψαιτο 
(19 οπαϊββίοη οἳ ἐστί π - 
οτ6 α ποσα1το {ο]ογίης 15 
αἴησα]ατ). πι Ρατ νο 
ροηῦ.: 1 81 οὐδὲν τούτων, 
τν 98 τῶν πολιτών οὖὐδενί, 
αχ 100 χρῆσθαι οὐδενὶ αὖὐ- 
των (τών χρημάτων) ἔξεστιν. 
Νεπῦ. οὐδέν 45 αἆγετο, πῖ- 
111, πιιῖῖα γαξίοπα, 'πδασαῦ”. 
εποῦ αἲ α1: τ ττ οὐδὲν 
χρήσιμοί εἰσι, τἹ 10, 12, πτ 
197 οὐδὲν παύομαι, αυ δ4 
εἰδότι οὐδέν, χντπ 1Τ οὐ δὲν 
προσδέονται. οὐδὲν μᾶλ- 
λον, ΧΙ 99. οὐδέν τι μάλ- 
λον, πὶ]1 πιαρίδ, «πιοῦ αι νπ]ῦ 
{ο πιοσθ’: τπ 64, τθ, αν 47. 
οὐδὲν ἧττον, πο πιίπις, 
ἐποῦ α νΏ]ξ {πο 1655”: Ἱτ 45, 
τν 96, 1256, ν τ4, τη, ντ 4, 
ντα 91, ας 150, 106 

οὐδέποτε, πε πιφμαπι φιίεπι, 
ππιηιιαπι, 'ποῦ ΘΥΕΠ 670Υ’, 
ἐπετετ”: πεπα]]γ ἵη Αἰῑο 
πηὮ {ο Ῥτοβεπῦ οἵ {ᾳ0., 
181617 {πο ραςῖ, ας ἵη χσ 119 
οὐδέποτε εἴα. Βεο ΚἄἨπεν 
οη Μεπι. τν 6, 1, Τιοῦθεζ οἩ 
Στη πίσ]αι Ῥ. 451 

οὐκέτι, ἰαπι ποπ, 'ποῦ ΠΟΠ’, 
πο πποχθ’, «πο Γατίμογ: τά 
οὐκέτι σε ἀφήσω πρὶν ἂν 
ἀποδείξῃς, χν 8 ἐπειδὰν...ποι- 
ήσῃς, οὐκέτι ἐρήσομαι, ΧΥΙ 
14 ἐπειδὰν μέντοι Ὑγνῷ τις, 
οὐκέτι συμφέρει θεομαχεῖν, 
κκ 114 ταῦτα οὐκέτι δεῖ 
θαυμάζειν 

οὔκουν :---Ι. ἵπ ἀϊτοοῦ πθσα- 
{191 ποπ εγφο, ἐρίξιγ ποπ, 
ποπ 8απαε, πεφιμαφιµαπι, 'ποῦ 
{]ετε[οτθ᾽, 65ο ποῦ”, «οεζ- 
ἰαϊΠΙγ ποῦ’: τθ1, τι 11 

Ἡτ. ἵπ Ιπίθιτοσβ{1οηἨς, 
-.πΟπ ΕΤᾷο2 ποπ ἐφίίιγ 2 "ποῦ, 
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ἔποπ2” ἑαπᾶ 5ο ποῦ ϱ: τι τά 
οὕκουν µέμνησαι ὅτε; 

οὐκοῖν, ἰαπι ὍΌετο, {απις, 
6100, «8άπ6, κ θτε[οχθ”, 
ενια]] ποπ), 'αοοοτάΙηρΙγ”: 
τα σο, 66, 08, 108, 1ν 95, 
ΧΙΙ 250, ΣΤΙΙ 91; ΧνΙ 1, 16, 
Χνπ 40, 88, χνιπ 40, αἲ, πο, 
χιχ 60. ἷαπι ἐρίτιη, μἱ ὑπ 
οἴρίαπι, ! πδ]] ποπ”, /{ο Ῥο- 
δἶη {ποπ): νι 168, χυπι 25, 
χικ2ὔ,40. 52. ΙΠΘΙΤΟΡΕ- 
61τα]γ, ποππιο ἰφίζιχξ ποπ- 
πιο 6ΥΦο2 “ποῦ ἔπαη 9) 1 99, 
68, νι 61 οὐκοῦν καὶ ἡ γυνή 
σοι συνέθυε; κ 268, χτι 49, 
ΧΙΙ 04, 110 οὐκοῦν εἰκότως 
σοὶ δοκοῦμεν ἐμβαλεῖν τοὺς 
σκαλέας; Χντπ 29, πιχ 40 

οὖν, ογᾷο, {ἰάσίγσο, εἷο {φίίιν, 
ΟΤΤΟ, εροταἰπ[γ” πο”, 
έβο ἴΠαη): 1π ταε[ϱτοΏσθ {ο 
ψΏαίξ Ῥτοσθᾶθς, ΝΠείπετ (1) 
οοπ{ πια {1νο οὐ (9) ἵη- 
Σοτοπ{]α]:---1. 1106, 1 1, 
61, το, τιτ ὅ, νι 86, 67, 91, 
νπι ὅτ, 106,χ 81, 66, χιιθ1, 
χνι 40, 65, τι, αντ 28, 
Χντ Τ, κιςσ 1, 4, 16, ὃδ, 44. 
Τη Ιπζογτοσα{ϊνο {ΟΥΡ 16 168 
αδοᾷ {ο οχκρτθ8β ἀθάποίίοη 
{ποπ Ὑλαῦ ας Ῥτοσεάεᾶ, 
ναί απ ορ]θοίίοπ Ιπαιρ]αᾶ, 
οἳ {ο εἰῖοῖί {ατί]ατ ΙΠΓΟΥΙΙΒ.- 
{1ο τί οὖν ; τ 20, 28,1 10, 
61, χττ 66, πῶς οὖν; χχ 1. 

2. 10,1 88, τιδ, χα ὃθ, 
76, Χπά 68, Χιν 91, τιν 10 ἢ 
----οὖν ; οὖν 15 οπαϊοᾶ 
πντ 68. 16 τα]κοβ το]α- 
νο Ῥτοποιηβ οἱ αἄγοτοδ 
ἁἀπᾶσί1π]ζο, 1] Τιαῦ. οιίπι- 
4ιε: Χτι 28 ὁποίας τινὸς οὖν 
ἐπιστήμης, ΧΠΙ 05 οὐδ' ὅπως 
τι οὖν 
Τη οοπαῬ]ηκ {1ου ψηὮ οἴπες 

Ρατίίσ]ο8: ἅταρ οὖν αντ 1. 
Ἡνρ οὖν, 1η τερΙΘ5, 8απ6, 

- 
ουτε 

οογίο, «Υ98’, ' οθταπ]γ”: ντι 
2 δοκεῖ γὰρ οὖν, Χικ ὃ ἔστι; 
στι γὰρ οὖν. γοῦν (γε, 
οὖν), αβαᾶ {ο οοπβτπι Ἡ 
βεογήοι Ὦγ αἰνίπᾳ {πο 
ρτοαπᾶς {οτ 16, 1 66: οτ α 
Ῥαχζίσπ]αχ ἱπαίαποο οἳ {1ο 
ὑπαἩ οἳ 1, χιπ 95. 11 
ΒΏΡΊΥΟΥΒ, 1ῆκο {]ιο βΙΤηΡΙο γε, 
{ο τπατ]ς {παί ἴπο απθβίῖοη 
18 οη]Ψ Ῥατία]]γ απενγοτεᾶ, 
εαΐ α]] ονεπίς’, 'αἲ ]δαςθῦ”: τ 
106 ἐμοὶ γοῦν δοκεῖ, νι 14 
ἡδὺ γοῦν ἐστιν, Χ 90 φασὶ 
γοῦν οἱ ἄνθρωποι. μὲν οὖν, 
έβο ποτ), α5 α βἰτοηρίπεπεᾶ 
{οτπη οἱ οὔν: Ἱτο, νῃ τὸ, 
1η τερ]ε5 εχρτοεεβῖηρ βἴτοηπσ 
αίἩτπιαδίοὮ: 1 47, χντι 62, 
96 πάνυ μὲν οὖν, χι 198 

οὕποτε, Πιιπιιαπα, «πθνυθτ”ς 1 
1Τ1 οὕὔποτε λήγουσιν 
[οὔποτε ἵ5 νευγ τατε]γ [ουπᾶ ἵπ 
Αἴῑο ἄτοοῖς, οπ]γ οπορ {η Ῥ]αΐο, 
Ῥμαρᾶτ. Ρ. 24ῦ ὁ οὕποτε λήγει | 
κινούµενον, ποῦ οποθ Ίπ ΤΠαογ- 
ἀῑάες οἳ ἴ]ιθ ΟΥΑίΟΓΒ, ΒΕΥΕΥΗΙ] 
«ἴπιος ἵπ ΑΘΒΟΠΥΊ18, πο ποῦ 
οπορ ἴπ {6 οσον Ὀταπια{1ί5.] 

οὕπω, ποπάιπι, 'ποῦ γεῦ’: υπ 
84 ἔτη οὕπω πεντεκαίδεκα 
γεγονυῖα, ΧΥΙ 64 καρπὸν οὔ- 
πω καταβαλεῖν | 

οὐρανός, οὗ, ὁ (ηπιο α5 Τάγ- 
μπα, ἴἨιθ ϱΑΠΟΡΥ᾽, «θηγί- 
τοπίηᾳ”, ἆτοπα λο ΑΚ. τοοῦ | 
Ταν «9ο 60ΥοΥ’ Υ.8. ὁρᾶν), 
αογ, σαεῖιπι, 'ἴ]θ ἆοπιθ οἳ 
Ἠεατοαπ’, 'ἴμθ αγ’: χις δδ 
τὸ κλῆμα ὀρθὸν τιθεὶς πρὸς 
τὸν οὐρανὸν βλέπον, ντι 60 
ἐν ᾧ πολλὴν ἔχει τροφὴν ἡ 
γῆ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ 

οὔτε... οὔτε, πεφιισ...πεφις, 
ἐπΠΘΙ{Ί6Υ.,..ὨΟΤ’, οοπηθοῦ {πο 
ΟΥ πηοτθ οογτοβροπᾶίης πθα- 
νο ΘΣΡΙΘΕΡΙΟΠΒ Ιπίο ϐ 
νηο]θ: 1 120 οὔτε αἱ ἐπισ- 
τῆμαι οὔτε τὰ χρήματα, Ἱ 



οὗτος, αὕτη, 

ουτος 

84 οὔτε θεοὺς οὔτ) ἀνθρώ- 
πους, 89 οὔτε αὐτὸς οὔτε 
ἄλλος, χιτ 64, τν 2, 91, νι 
16 ἔστι δ) οὐδὲν οὕτως οὔτ) 
εὔχρηστον οὔτε καλὺν ὧς 
τάξι», 84, 100, 198, κ 40, 
χι 108, χα Τ2, οὔτε ἐλπίδα 
οὔτ) ἐπιμέλειαν, ΧΥΙ 51 οὔτε 
καταστήσαντες οὔθ) ἤσυχοι 
βαδίζοντες, χυπι 609, χικ 26 
οὔτε βαθύτερον οὔτε βραχύ- 
τερον, ΧΧ 1906 οὔτε ἔμαθε--- 
οὔτε µμεριμνῶν ηὗρεν, ΧΧΙ 
28. οὔτε---τε, ποφιιε---εἳ, 
εροῖἩ ποῦ---απᾶ”: σι 26 οὔ- 
τε μαθεῖν οἷόν τε ἡμῖν ἐδόκει 
εἶναι συναπεδοκιµάζομέν τε 

τοῦτο, ᾖΠῖς, 
Ἰαες, Ἴιος, ϱΕπβ”: 850Π]6- 

τηθβ εἰτοπρί]οποᾶ ὮΥ ἴμο 
ἀαπιοπείτα ἶτε -ί, Χχι Τ4 ὅλον 
τουτὶ τὸ ἀγαθόν. επ 
τςοᾷ ἃ5 απ Α4]οσίίτο, 1ἴβ 
βαὐβίαπ/{ϊνο {α]κοες {πο Ατί- 
οἷο: 1 140 οὗτος ὁ ἸζΌρος, 
ντ 20, 40 αὕτη ἡ ἐργασία, 
64, Τ5 τοῦτο τὸ ὄνομα, ΥΙΙ 
150 τούτου τοῦ ἀγαθοῦ, 11 
π2 τούτου τοῦ ἔργου, ΤΙ 

106 ταύτην τὴν ἀκρίβειαν, 
χις 126, χτ 19 τῷ ἐπικλήματι 
τούτῳ, κ 49 αἱ ἀπάται αἷ- 
ται, ΧΠ 46 ταῦτα τὰ ἀγαθά, 
χθτούτων τῶν τεχνών; εκ- 
οορῦ Ὑποη ἴπο ποαπ σα 
πιηΙοὮ 16 αστοος βἴαπᾶς ας 118 
Ῥτθάϊσα{θ, α5 145 οὐκ εἴ τι κα- 
κόν, τοῦτο κτήμα καλῶ, ΧΧΙ 
62. Ὢ/ῃεη οὗτος 18 αἴ- 
{αοἩθᾶ {ο α ϱαοβίαηίίτο α5 
Ῥτεάϊσαϊο ποπΏ ὮΥ εἰμί οι 8 
νοχΏ οὗ “παταϊπρ’, 'οοπβΙᾶος- 
Ίῃπσ ας’, 16 πηοςδίῦ {τοαποεπί]γ 
855ππ165 {19 ροπᾶοτ οἳ {]ο 
βαρίαηπίνο: στι 10 ἔστι 
πενία αὕτη σαφής, τὸ δεύ- 
'“μενόν τινος μὴ ἔχειν χρῆσθαι. 
τούτο Το]ογθᾷ 07 θπ εχρ]ᾶ- 
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Ώ8{ΟΣΥ οἶαπβο: σπτ10, 11, αττ 
δ0τοῦτο---τὸ ἐπιμελῆ, ποιῆ- 
σαι, ΧΙΠ 1 τοῦτο--ὅτι δεῖ 
ἐτιμελώσθαι, 89, χνττ Τὸ, ΧνΙ 
21, 49, κχι Τ0. Ργ α Ῥαχ- 
Παῖρ]ο νι 2, το[ουτίηῃ {ο 
ο πἩοῖθ βεπίοπος, 1 87 εἰ ὁ 
τοὺς ἐχθροὺς αὔξων καὶ μισθὺν 
τούτου Φφέροι (86. τοῦ τοὺς 
ἐχθροὺς αὔξειν)- τοῦτο ΟΥ 
ταῦτα ποιεῖν, 1]κο Τιαζῖη 1 
Ίασεγε, Ἀδεᾶ Υοατ]οπΒΙΥ: Ι 
117, τἉ 110. οὗτος 16- 
ἀππᾶσπί: τ 103, πχ Τ τόδε 
τοι---τοῦτο δή. οὗτος 
βΙπΙρΙΥ α5 απθεοεᾶᾷεπί {ο ὅς, 
{ φιί: Χχτδ1 µέγας οὗτος ὃς 
ἂν δύνηται, 1 80 εἰ πωλοίη 
πρὸς τοῦτο ᾧ μὴ ἐπίσταιτο 
χρῆσθαι, νι 20 ἡ ἐπιστήμη 
αὕτη ἐφαίνετο ᾗ οἴκους δύναν- 
ται αὖξειν οἱ ἄνθρωποι, 25 
τοῦτο...ὅτι, τα 156, σςχ 170 
φύσει φιλοῦσι ταῦτα ἀφ ὧν 
ἂν ὠφελεῖσθαι νοµίζωσι, ΧΧΙ 
06. α5 Ῥ]ατα] αη{θοθ- 
ἀεπι {ο {πο ΙπᾷεβιπϊΙίθ 
χε]αίϊνο; χχι 47 τού- 
τους δικαίως ἄν τις καλοίη 
µεγαλογνώµονας, ᾧ ἂν πολ- 
λοὶ ἔπωνται, ὅτ. πει 
{πο το]αίῖνο οἶππδο να 
οπι]{{οᾷ απἰοοθᾶεπύ Ῥτο- 
οθᾶςβ {πο Ἰοπάϊπρ οἶαπςο, 
{πιο Ἰαΐΐζον 15 το[οιτοᾶ Ῥαοκ 
Ὦγ οὗτος να οπαρ]αβῖθ {ο 
Ἱνπ ἍἈἀπιρ]ῃθᾶ απἰθοθᾶςσηύ 
(Μαᾶν. δηπι. 8 100 ο, α. 5 
152 Νοίο 8): τ 21, 1 1156, 1ν 
6, ὄ8 οἳ μὲν ἂν φαίνωνται--- 
τούτους αὔξει, 61, 101, ν 7, 
10, ντ 60, ντι 82, 150, 1Τ7, 
πτ 147, χιν 98, χντ 16 ὅτου 
δέοιτο αὐτός, τοῦτο σπείρων, 
πχ 129, χστ 08, 122. {γθ- 
απεπί]γ Ῥ]ατα] απἰοοθᾶεπῦ 
{ο Ιπᾶςξιηῖ{ο τε]αίάνο, νι 
199 ὃς ἂν κάμνῃ, τούτων 
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σοι ἐπιμελητέον πάντων, Ίκ 
τ0 εἴ τι λυπηρὸν εἴη, εἰς τα ῦ- 
τα παρακαλούντες, χπχι 59 
πρὸς ὄντυα ἄν...οὗτοι, ὅδ 
ὃς ἂν δύνηται---οὗτοι δή, 
κκ 16] ὅπου ἆν--τούτοις. 
[Μοτο τατε]γ απᾶ ποτ 
{λοτο 15 πο οπιρῃαβίς αὐτός : 
1 9 τῆς οἰκονομίας δυνάµεθα 
εἰπεῖν ὅ τι ἔργον αὐτῆς ἐσ- 
τε] αι µέν---μέν---δέ--- 
δέ, τν Τ4 οὓς µέν-- τούτοις 
µέν---οἷς δέ--- τούτους δέ. 
οὗτος α5 οὐ]εοί π(Ἡ απ α- 
Ἰθοίῖνο ἴπ αΏροςΙΙοἩ, πθγθ 
1 το Αη αἄνετο, «Ἠογθίη 
ος {1ο Ί]κο (Μαᾶτ. δηπέ. 8 
100 α): τι ϐ1 οὐ θαυμασ- 
τὸν δοκεῖς τοῦτο σαυτῷ ποι- 
εἲν, τι 9 ἢ δόξω ἕν τί 
σοι τοῦτο τῶν οἰκονομικῶν 
ἔργων. ἐπιδεικνύναι; 96, 9». 

καὶ οὗτος, ἴο Ἠθϊρηίει {πο 
{οτοο οἳ α Ῥτον]ους πγοτᾷ, 
6απᾶ {Πῖ5 {οο”: 1 86 ξένου: 
πολλοὺς δέχεσθαι καὶ τού- 
τους µεγαλοπρεπώς, Ἱπ 209. 
Δάνοχρία] «Ἴδμροςς διὰ 
τοῦτο ου ταῦτα, ε{οχ 1118 
χεβδοΠ’, τε[εττῖηᾳ 1ο 8 ρτθ- 
νίοιβ αἰαἐθπιεπιύ: | 118, τττ 
1δ, νι 48 διὰ ταῦτα-- ὅτι 
ἑὰοίγοο φωΐα, 1 198 δύ αὐτὸ 
τοῦτο ὅτι “1ου {18 βἴπηρ]ο 
ΤΕΒΒΟἨ πας, να 151 διὰ τὸ 
μὴ πεφυκέναι, διὰ τοῦτο. 

ἐκ τούτων, “Ώιογοπροη) πι 1. 
πρὸς τούτοις, «1η αζάΙΠοπ 
1ο) 118”, «Ῥεβιάος”: ατ 46, τν 
99. καὶ ταῦτα, ἑἄφιο, 
ἑαπᾶ {ἴλαῦ {ἴοο, π]ηθη 
οἰτοιπηδίαπορ 15 αἀᾶθᾶ ἴο 
Ἠαϊσ]ηίεπ ἴμο ἔοτορ οἳ π]αύ 
85 Ὄθευ βαἰᾶ: ντ 144, 
χι 16, χνπ Ἀθ, κε 166. 
ταύτῃ, Ίιος ποπιῖπε, «Ἠθτθῖ ”: 
πχι 23, {ο]]ογεᾷ Ὦγ ὅτι ΧγΙπι 
τὸ 

οὗτος 

οὕτως, {ία, αἱσ, Ίιου πιοῖο, 
Ες αγ’, «ρο”. εὔναβ--- 
ν 8] οοσγο]α{ίνο {ο ὡς οτ 

ὥσπερ, δἱο... μέ: ντι ἹΤ ἔστι 
δ᾽ οὐδὲν οὕτως εὔχρηστον ὡς 
τάξι, ΥΤΠ 84 οὕτω κείµενα 
ὡς οὐκ ἄλληλα ἐμποδίζει, 80 
οὕτως ἐπιστάμενος ὧς καὶ 

ἀπὼν ἃ ἂν εἴποι, Χχ 90 οὕτως, 
ὡς ἂν ἄριστα µάχοιντο εἰ δέοι, 
Χ δ4 οὕτω βιοτεύει ὥσπερ 
ἐγὼ ἐδίδασκον αὐτὴν καὶ ὥσ- 
περ νῦν σοι λέγω. το 
ὅπως: ντ 89 οὕτω ποιεῖν 
ὅπως τὰ ὄντα ὡς βέλτιστα 
ἕξει. {ο ὥσπερ: νι 10 ὥσ- 
περ χρημάτων κοινωνήσαντας 
ἀναμφιλόγως διελθεῖν, οὕτω 
καὶ λόγων κοινωνοῦντας...δι- 
εξιέναι, 1 8, νπ 161, 1κ116,κ 
4Τ, κχι 5θ, αν 48 ὥσπερ--- 
οὕτω δὲ καί, κκ 100, τι 19 
ὥσπερ καὶ οὕτω καν ἄν 
69 οὐχ ὥσπερ---οὐχ οὕτω. 
Ἐε]. Ῥτοπουη {ος ὡς: ἄντι 
18 ἃ ὁ θεὸς διδάσκει, οὕτω 
γίγνεται ὁμονοεῖν. ση] 
οπῦ ὥσπερ κχι ὅδ, αν 48, το: 
οὕτω δέ χιπ 118. οὕτως 
οπ εμϱᾶ Ῥείοιτο ὡς: ατ 48 
πειρῶμαι ποιεῖν ὡς ἂν θέμις 
ᾗ µοι, 109. οὕτως οπαϊεοᾶ 
Ῥεΐοτο ὥσπερ 4, 14, 91, ντ 
108, ντ 129, χττ 15, κιν 99, 
πνπ ϐ66, 104, χις 190, πχ 
τ4, πστ τρ. οὕτως 8Ο0Π16- 
εἶπιος οπη]ἡἐθᾷ Ῥε[οτθ {Ἠθ καί 
ψ/η]οὮ α58ατηθς ἵπ αἀά{μοη 
{0 1ΐ8 Ῥτορετ πηραηίΐπα ία 
τε]αῦ]οτ γ/ηΙοὮ οὕτως πνοπ]ᾶ 
Ῥανθ οχργθβρρᾶ: αντι Τ0 
ὁρῷ δ᾽ ὥσπερ γεωργοῦντας, 
καὶ τὰς ἄλλας τέχνας ἐργα- 
ζομένους 
[ο Ἔλαο, ΤΙ 95, 5 ὡς δὲ ἔδοξεν 
αὐτοῖς, καὶ ἐχώρουν εὐθύς, 1Υ 8, Ἰ 

δορίραςν ὃ ἀλλ ωςς ιεβί ν ν, 
ὡς ἐπενό ἡν . ει, καὶ τὴν ἐπιχείρσιν 



ή 
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ἐποιεῖτο, 60, ὃν ὙΠΠΙ 1, δ ως ἔδοξεν 
αὐτοῖς, καὶ ἐποίουν ταῦτα, 8, δ ὡς 
δὲ ἔδοξεν αὐτοῖς, καὶ διεκόµισαν, 
97, ὃ ὡς δ' ἔπεισε, καὶ ἔδρασε 
ταῦτα, Ἠετοά. 1 το, 3 ὡς δὲ οἱ 
ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίεε, ΥΙΙ 198, 
2 ντ 64 ὡς δέ σφι ἔδοξε, καὶ 
ἐποίευν ταῦτα, Ματ. Ὑτ 10 γε- 
νηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐ- 
ῥρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.] 

ϱ. ἸΙο]]ονοᾶ Ὦγ ὥστε: ττ 
81 οὕτω χρωµένους, ὥστε 
συνεργοὺς ἔχειν αὐτάς, νι ὅδ, 
νπ 206 οὕτω διατίθενται 
πρὸς αὐτήν, ὥστε οὐδεμία οἵ- 
εται, Χις 117 οὕτω Φφιλάν- 
θρωπός ἐστιν ὥστε ποιεῖν, Χιχ 
117 ἡ γεωργία οὕτω φιλάν- 
θρωπός ἐστι τέχνη, ὥστε καὶ 
ὁρῶντας ἐπιστήμονας ἑαυτῆς 

ποιεῖν, κκ 109 ὅταν οὕτω 
σκάπτωσω ὥστε πλείω τὴν 
ὕλην γίγνεσθαι, 195 οὕτω 
ῥάδιον μαθεῖν ὥστε... ἐπιστά- 
µενος ἄπει, χι 160 οὕτως 
ἀγνώμονές εἶσιω ὡὥστε...ἀνύ- 
τουσι. οπαϊ{ζοᾷ ὮῬαίογο 
ὥστε: | 107 τοῖς ἐχθροῖς 
χρῆσθαι ὥστε ὠφελεῖσθαι ἀπ᾿ 
αυτώ», ν 14, ντι 46, 09 ἐπεὶ 
ἐτετιθάσευτο ὥστε διαλέγε- 
σθαι, υπ 68, ας 24, τν 2, 
χχςκ 66, ϐ9 

8. οἵω οἵ οὕτω δή, 
τία, ἐπέ, ἔππι ἀεπιιπι, 89”, 
«1η 6ΠΟἨ οἰτοιπηβίαποθβ’: τ 
868, τι 26, 49, «ίπαπ), ἴη 
βροᾷοβ15 αξίετ α Ῥτοίααίς 
ἀπίτοᾶποεᾶ Ὦψ α ἴεπιροτα] 
Ῥαχβο]ο: τχ 98 ἐπεὶ δὲ ταῦ- 
τα διήλθοµε», οὕτω δὴ ἤδη 
διεκρίνοµεν (9/Ἡετθ {ο 1πι- 
πηθᾶ]αζθ οοοπττεποθ οἳ ἴ]α 
βαὐδεαπεπί ογεηί 16 πιατ]κοᾶ 
Ὦυ ἤδη), πι 43 ἐπεὶ γὰρ 
καταμεμαθηκέναι δοκῶ ὅτι. 
οὕτω δὴ ἄρχομαι. 6ςΡ. 
βίος ραχοῖρἰθθ 5 ἃ Ο0Γ- 
τουοχαβίηρ πνοχὰ: κ Τὅ Ύγυμ- 
ναζοµένην ἔφην οὕτως ἂν 
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ἐσθίειν ἥδιον (Μαᾶν. δυπί. 
ξ 1164) 

Ὃ ο ο ρω. 
1ν ϐ κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπο- 
ῥίας ἐκαθέζετο οὗ τως, πγΏΙολ 18 
ΝΥΤΟΠΕΊΙΥ ταηρ]ατεᾶ αμ Ἱ] . 
ος “βαῦ 39 Ἠο νας’, Δοῦ. Α. 
ΧΧ 11 ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας τοῦ 
καὶ γευσάµενος οὕτως ἐξῆλθε.] 

οὕτω ἵη Πεα οἳ Ρτοίαβθῖς, 
ἐν, δὺ Ίιαεο ἐία Πωπί, "ἴτπ 
{18 σα5ϱ), 1 εποἩ Ὦο6 ἴπο 
οαβθ’: Ὑτ ὃ οὕτως γὰρ ἂν 
τοὺς ἀμφὶ γῆν ἔχοντας ᾠόμεθ᾽ 
ἂν ψηφίζεσθαι ἀρήγειν, ΥΠ 
06, τς 47 οὕτω γὰρ ἧττον 
λώθα, αχ 109 ὅταν οὕτω 
σκάπτωσυω, πῶς οὕτως οὐκ 
ἀργὸν ἂν φήσαι» εἶναι ; 

4. οὕτως ἵη ταίεχεηςσθ ἴο 
α Ῥτοοθεάίπρ βἰαζοπιεπί ος 
οἰτοαπαβίαποςῬ: 1 94 οὕτως 
(6ο, αί ἀῑπίβίι) ἐγνωκώς, κκ 
43 τούτου ἐπιμελοῦνται ὡς 
ἔχῃ οὕτως (5ο. τὸ φυλακὰς 
καταστῆναι), ΥΠ 28 ἔχοντες 
οὕτως (50, ἀτάκτως), π 88 
οὕτω δὴ καὶ ἐμοὶ ἔχει, τα 69 
ταῦτα οὕτως ὀρθῶς ἔχει, ΥΠ 
82 πῶς ἂν οὕτως ἔχοντες 
µαχέσαωτο; Χκ ὃδ οἱ μὲν 
ποιοῦσιν οὕτως, ΧΧΙ 40 διατε- 
θῶσιω οὕτως (89ο. ὥστε τὸ φι- 
λοπονεῖν αὐτοῖς ἐγγίγνεσθαι), 
ΧΙ 09 ταῦτα οὕτως ηγοῦμαι 
χρῆναι ἔχειν (ποιο οὔβεττο 
016 ἐταπβροβΙάοη οἳ οὕτως), 
τι ὅ ταῦτα πειρασόµεθα οὕτω 
ποιεῖν (80. ὡς τῶν θεῶν κυ- 
ρίων ὄντων), χγι 24 φύσιν μὲν 
δὴ γῆς οὕτως-- δύνανται δια- 
γιγνώσκει, απις 0 ᾖ καὶ 
συκῆν οὕτως δεῖ φυτεύειν ; 
κκ 109 καὶ ὁ σὸς πατὴρ οὗ- 
τω πως ἔοικε Φιλογέωργος 
εἶναι, ΧχΙ ὅ τοῦθ’ οὕτως ἔχειν 
(5ο. τὴν γέωργικὴν εἶναι εὖ- 
µαθεστάτην) ἀναπέπεισμαι. 
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Ίπ ΑΠΡΒΝΨΟΘΣΙΒ, οὕτω, ᾖία, 
ἐγοβ’, ΄α8 τοι βαΥ’: χτς δθ 
οὕτω νὴ Δία 

δ. οἳ ἆθρτθθ, ᾖ{ἰαπίο 
ορεγε, αἄσο, 189 ΠΙΟ’, «8ο 
νετ’: χισς 4 λίαν οὕτως 
ἐπιπολῆς, 98 οὕτω Ύε κατα- 
φανὲς ὄν, αχ 323 οὕτω γε 
ῥάδιά ἐστι μαθεῖν 

6. εἷο, 'οὔ-Παπᾶ), /«αὖ 
οποθ”, «φ]βλοπέ πποχθ 30”: 
ΧΠ ὄδ οὐδὲ γάρ ἐστιν ἐφεξῆς 
Ύε οὕτως οἷόν τε πάντας δι- 
δάξαι ἐπιμελεῖς εἶναι, ΧΥΤΙΙ 
66 πότερον εὐθὺς οὕτω 
κεχυµένου τοῦ σίτου λικ- 

µήσεις ἢ συνώσας τὸν καθα- 

ρόν; ϱ) 
ὄφελος, τό, Ιπᾶᾷςαο]. πο, αάίῖο, 

τᾶ φιοᾷ οοπᾶιοῖέ, ἐᾳοοᾷ”, 
΄αἀναπίαρο᾽: ο. σοη. αχ 9 
πάντων τούτων οὐδὲν ό φελος 
(ἐστὶν) εἰ μὴ αὐτὴ ἐπιμελήσε- 
ται, Χν 1Τ εἰ δὲ µή, οὐδὲ τῆς 
ἐπιμελείας ἔφησθα ὄφελος 
οὐδὲν γίγνεσθαι, κι 27 ἄνευ 
εὐνοίας τἰ ὄφελος ἐπιστήμης 
γίγνεται; ΧΙΙ 9 τί ἐπιτρό- 
που ἄνευ τούτων ὄφελος; 
ο. 1ΠΕ. τν 14 οὐδὲν ὄφελος 
πολλὰ ἀροῦν. νη(Ὦ ατί]- 
οσ]ατ 1πβη. ἴπ ἐ]πο ποπ], Χτν 
9 τί ἂν ὄφελος εἴη τὸ διὰ 
τῆς τούτου ἐπιμελείας Ύεωρ- 
γεῖν; πηετο Βο]λπεϊάθε Ῥτο- 
ῬοβθΒ {ο τοιᾶ τοῦ γεωργεὺ, 
Ῥαΐ βοο Ἡ. αἆ Ἱ. 

ὀφθαλμός, οὔ, ὁ, οσιῖα», /ἴλο 
676’: χ 90 τοὺς ὁ. ὑπαλειφό- 
µενος. είλο οπο οἳ α 
πηββίου οἱ τα]θγ: χι 118, 

119 δεσπότου ὀφθαλμὸς τὰ 
καλά τε κἀγαθὰ ἐργάζεται. 
2. /ἴ]ο σπα) οἱ «ραά) οἳ 8 
Ρ]από: χτχ 66, στ, 69 

ὀφθῆναι: Χχι 98, ν.». ὁρᾶν 
ὀχετός, οὔ, ὁ, οαπαῖίθ, αἴνσιιδ, 

ερ Α]πῖορ), «ψθίοι-οοπτβθ᾽: 

ὄφελος------------- 3 / 
οψοποιικός 

ο μι 104 οὔτετάφρου οὔτε ὄχε- 
τοῦ ἀπεχόμενος 

ὀχυρός, ά, ὀν, ππειοζ ἔτι, ζωΐμς, 
«βτοηρ’, “5οοαχθ’: τς 16 ἐν 
ὀχυρφ, ἴπ ἴοσο ἔμίο 

ὀψέ, υοδρετί, «]αΐο 1 ιο ἄαγ”: 
ν 92 πρωί τε κοµίζων καὶ 
ἐξουσίαν παρέχων ὀψὲ ἀπι- 
έναι, ΧΤΠ 10 πρωί τε ἰὼν καὶ 
ὀψέ 

ὄψιμος ,7, ον, θογοξῖπιιν, έ]αΐθ 
1Π {ο ϱΘΔΒΟΠ᾽: Χντι 24 πὀό- 
τερον ὁ πρωιμος σπόρος κρά- 
τιστος... ὁ ὀψιμώτατος, 
91 ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ πρωι- 

µωτάτου µέχρι τοῦ ὀψιμω- 
τάτου σπείρει, 26 πρωίμῳ 
---μέσῳ-- ὀψιμωτάτῳ 

ὄψις, εως, ἡ, δρεοῖεν οτίθ, :8)Ρ- 
Ῥεαταηοθ’, /]οοκβ”: ντ 86 
ἀφέμενον τῆς καλῆς ὀψεως, 
χ Τθ ὄψις...καθαρωτέρα οὖσα 
..«κινητικὸν γίγνεται 

2. αἀερεσίμ,  “ἱρ]αῖ”, 
ερ]απος), «]οο]ς”: ντι 67 
δεόµενον θεραπείας ἐξετάσει 
ἡ ὄψις 

ὄψον, ου, τὀ, οὐδοπίωπι, φιζᾶ- 
αιωϊᾶ ραπί αἄαάίέιχγ, μέ ἱεριι- 
πιίπα, οἴεγα, “οηγἰΠῖηα θα ὔθή 
ση Ὀτοαᾶ α5 α τ6]1βῇ, ϱαο] 
46 γερείαῦ]οΒ’: ν 11 ὄψα 
πολλὰ τὰ μὲν Φύει τὰ δὲ τρέ- 
φει, ΥΠΙ δῦ µάξζης ἢ ἄρτου ἢ 
ὄψου 

[01. ΟΥ. 12, 8 φέρονται οἰκόθεν 
σῖτον μὲν ἄρτον, ὄψον δὲ κάρδα- 
μον, ο οάμε ον” Απιρηϊεν. {π. 25 
θᾱ. 'ἩΏ, Ἐοοῖ) φακῆν ἠἤδιστον 
ὄψων, ὮΤΠΙΙΕΠΙΟΠ  ῬΗΠΟΒορἩ. 

εἶπ, ΣΥ. ζοπι. γ. τν 59) εἷς 
αρτος, ὄψον ἱ ἰσχάς, ἐπιπιεῖν ὕδωρ. 

Ἰαῦ 19 οαῦ Ὦγ ἵναγ οἱ τε]]θῃ 
{ο ἆπγ Ὀτεκᾶ ἵ5 οα]]εὰ Κέέε]ιον 
Ίπ Βοοθ]απᾶ, α5 οἸθοςθ, ἀγίθά - 
Πςη, οὗ {ο Ἰῆκο το]]ςΠῖπρ 
πιοβο]ς’. Βἱγ Ἡγ. Βοο ες Ῥέγαέε, 
οἱ. ΧΙ η. Ί 

ὀψοποιικός, ἤ, ὀν, οοφιζπατέας, 
ἑοα]παχγ’: τς 41 ὀψοποι- 



παιδεία 

εκῶν ὀργάνων, δ1 ὀψοποι». 
εκοῖς σκεύεσιν 

ἩΠ -. 

Ταιδεία, ας, ἡ, ἀῑοίρίπα, 
εἰπαπῖπσ᾽: χτπ 46 ἡ δοκοῦσα 
θηριώδης π. εἶναι 

παιδεύειν, {παίίπιοταο, «ἄοσεγα, 
εἰο ἰἴθασμ”, “παίγαοῦ’: ο. 
Άοο, χτι 17. ο, ἁπρ]. αοο. 
κ Τ1 τὸ προθυμεῖσθαι ἐπαι- 
δεύοµεν αὐτὴν συναύξειν τὸν 
οἶκον, χιτ 21. ο. 80ο, 
εὖ 1ηέ, πτπ 17 ἢ ἄρχειν ἱκα- 
νοὺς εἶναι παιδεύεις τοὺς 
ἐπιτρόπους; ση ὥστε, 
νἩπ 45 αὐτὸς ἐπαίδευσας 
τὴν γυναῖκα ὥστε ἱκανὴν εἷ- 
ναι; ΡΑΒΑ. χττ 80 ἀδύ- 
νατοι παιδεύεσθαι, Υ ὅ9 
ἀνδρικῶς παιδευόµενοι, ΧΠ 
96 τῶν παιδευοµένων εἰς 
τὴν ἐπιμέλειαν. ντ 86 
ὅπερ πεπαίδευνται (4ἱ ᾱἷ- 
σδγιπῖ), νά 42 τὰ ἀμφὶ Ύα- 
στέρα πεπαιδευµένη 

παίδευµα, ατος, τὀ, {ᾷ φυοᾷ 
ἄοσείιγ, ἀἰβοίρίίπια, «νιΏαῦ 

16 {παρηῦ): να 48 µέγιστον 
παίδευµα, "πιοξύ ΙΠΙρΟΙ- 
{απῇῦ Ἱεββοτ) 

παιδικός, ή, ὄν, Ῥιογί]ίε: τὰ 
παιδικὰ πράγματα, 68 απια- 
{ογίας, “1ουοε-αῇαΙτδ’; π 48 
παιδικοῖς πράγµασι προσ- 
έχοντα τὸν νοῦν 

παιδίον, ου, τό, Ῥμοτιῖις, «8 
Ἠ{]ο οῖ]ᾶ”: ττ τή γεωργοὺς 
ἐκ παιδίων ὠνούμενον 11. 
είγοτα οἩΙ]άτει᾽ 1.6. «έτοπα 
οι] Που” 

παιδοποιεῖσθαι, ᾖ{ἱῦογον ΏΌΤο- 
σγσατε, “ἴο Ῥεσεῦ οπΙ]άταη ”: 
1χ 50 παιδοποιησάµενοι 

παιδοτροφίᾳ, ας, ἡ, {ἰθεγογιπι 
: εάισαίϊῖο, 'τεατίης οἳ οΠΏ]]ᾶ- 

Ἱ δα Ὁ 

1193 πάντως 

χ6Π’, ντ 119 ἡ τῶν νεογνῶν 
τέκνων π. 

παίζειν, {οσαγί, το 16ςί᾽, 1ο]: 
χι 94 χνιι 01, αχ 165 

παῖς, ὁ, 163, δετυις, 8 5εἴ- 
ταη’, Ο.Ε, «Ἰπανο’, Ἐ, 
ἐρατροπ’: ΧΙ 98 τὸν ἵππον ὁ 
π. προάγει εἰς ἀγρόν, 107 

παῖς, παιδός, ἡ, Ραεῖῖα, (8 αἳτ]”: 
τπ 100 ἔγημας αὐτὴν παῖδα 
νέαν μάλιστα; 

πάλαι, ἀἄπᾶιπι, Ῥαιῖο απία, 
ε]αδί ποπ”: Χνπτ τὸ ἔλεγον 
ἐγώ σοι πάλαι, ΧΙΧ 9ὔ ὅτε 
πάλαι ἤρου µε, ο, ΏΥ868. 
ΧνΙ ϐθ7 πάλαι ἐννοῷ 

παλαίειν, Ἰισίαγί, οοπΠἰσίατὶ, 
ο, ἀαῦ. «{ο Ἱτεβί]ο να]: 
τηθῦ, ΧΥΠ 14 πολλαῖς ἁημίαις 
παλαίσαντες 

πάλιν, γι, /Ῥαοἷ”: ας ϐ1 
ἀπολαμβάνουσαν κατατιθέναι 
πάλιν, Υ6ΡΟΠΕΥΟ 810 ἴοεο, 
Χιχ 0ὔ π. ἐννοῷ 

πάµφορος, ον, οπιπίιπι /εγαα, 
ἑα]]-ργοᾶιοινθο): κα 1298 
χώρος ἐξ ἀργοῦ π. γιγνόμενος 

παντάπασιν, 7ΟΥ8Η5, Ῥίαπε, 
ἑα]οσοεί]λον”, «ᾳπζθ: ναι 
αἆ]. αχ 06 π. ἀγνώς, 68 π. 
ἀλόγιστος. ψη(Ἡ γετος: 
ΧΠ 4 πρὶν παντάπασιν ἡ 
ἀγορὰ λυθῇ, Χχι ὅ π. ἀναπέ- 
πεισµαι, ΧΤΙ 61 π. οὐ διδακτὸν 
ᾧμην εἶναι 

παντοῖος, οία, :οἵον, Όατίις, 

οπιπῖς φεπετίε, “οἱ αἲ] βοτίς 
ου πάς), «πιαπ]{ο]ᾷ): τττ 
19 πάνυ πολλὰ καὶ παντοῖα 
ἔπιπλα, κκ δὸδ ἡ γῆ ὕλην 
παντοίαν παρέχει 

πάντως, οπιπῖ πιοᾶο, «Ὦγ αἱ] 
ΤηΘΑΏΡ᾽, (ΘΥΤῃ, πι; ο. Ἱπῃ- 
Ῥ6γ. ΤΠ 95 πάντως ἁπαλη- 
θεῦσαι πρὸς ἡμᾶς, χτι ὄδ π. 
µοι σαφῶς τούτους διασήµη- 
νον, ΧνΙ 48 πάντως ἐπι- 
σκεψώμεθα 

[α] 
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πάνυ, οπιπίπο, Ρίαπο, «ᾳα1το”, 
επ το] Ἰ:---- 

1. πμ Ὑοτόοβ: ντ 06 
πάνυ ἂν βουλοίµην ἄν, νΊ 
19 π, βούλομαί σου πυθέσθαι, 
τι 14 πάνυ µοι δοκεῖς πέν- 
εσθαι, γι ὄδ πάνυ µοι δοκῶ 
(1 απἲίο {ΠΙπ]κ)) πεπεῖσθαι 
ἱκανῶς, τα 60 πάνυ µοι 
δοκεῖ ἀθυμία ἐγγίγνεσθαι, Χν 
10 πάνυ µοι δοκεῖ πολλοῦ ἂν 
ἄξιος εἶναι, 69, νι Τ8 πάνυ 
µου ἡ ψυχὴ ἐπεθύμει, χι 194 
π. συκοφαντοῦμαι, χυῃπ 114 
π. µε ἐξώργισας. οπηρ]8- 
εἰζεᾶ Ὦγ καί: τ15 καὶ πάνυ 
οἰκτείρω σε, Χγί ὃθ καὶ πάνυ 
τοίνυν τοῖς ἐμπείροις γεωργίας 
ὁρῶ αὐτοὺς κατὰ ταὐτὰ ἆπο- 
Φαινοµένους 

2. νι Αἄ]οσίϊνος, 
υαϊζοε, 'Υειγ’:. τἉ 62 πάνυ 
μικρά, 118 πάνυ ἀπόρους--- 
πάνυ πλουσίους, 136 πάνυ 
δευὸν χρηµατιστήν, τα 18 
πάνυ πολλά, νι 96, νι τὸ 
π. ὀλίγος, 84 π. µοχθηρούς, 
Χ ϐ ἄλλα π. µεγαλόφρονα, 
Υ2 οἱ πάνυ µακάριοι, Υπ 26 
πάνυ καὶ αὐτὴ ἡ γυνή ἐστιν 
ἱκανή, ΥΤΠ 104 πάνυ ἀγαπη- 
τόν, 108 πάνυ ἂν ἡμών εἴη 
βλακικόν, χι ὃ ἄξια πάνυ 
ἐπαίνου, Ἰ 1324 καὶ πάνυ εὐ- 
πατριδών, Ἱπτ 61 καὶ πάνυ 
εὐπόρους. οὔἵθη Ἰπ ϱ)- 
Ῥοδεᾶ οἸαἽβεδ: τ 197 οὐκ 
ἀφανεῖς ἀλλὰ καὶ πάνυ φα- 
νεροί 

8. ψαἩ Λάτετορ: πο 
πάνυ ῥᾳδίως, 121 πάνυ ο- 
κείως, ΥΠ 41 π. καλώς, ΧΠΙ 
29 φαύλως πάγυ. 1 148 
καὶ πάνυ σφοδρώ», τ 101 
καὶ πάνυ προθύµως 

4. οὐ πάνυ, οπιπίπο ΤΟΠ, 
ἐποί αἱ 811: χατ 74. ΤΟΠ. 
οπιπίπο, 'ποῦ απ]ίο: νῃ ὄ 

’ ΄ 

πανυ-------------παρά 

οὐ πάνυ σχολάζοντα. Β66 
Ὦ. αἆ ᾖ, μὴ πάνυ Χγτ 24. 

δ. ἵη ΒΏΡΒΊΝΘΤΒ, οπιπίπο, 
σἑγί6ε, «Υ68 Ὦγ αἲὶ τηΘΕΩΡ᾽, 
(ορταῖπ]γ”: καὶ πάνυ ατν 
19: πάνυ γε χνι 69, αντ 
119: καὶ πάνυ γε τα 11, χτ 
ον πάνυ μὲν οὖν αν] δ9, 
9 

παρά:--Α. πι ροη1{1νο, 
ἑοοπιῖηρ ογρτοσθεᾶ(πςἔΓΟΠΙ”: 
1ν 192 παρὰ Ἐύρου’ αὐτομο- 
λῆσαι πρὸς βασιλέ..  ΥΙΗ 
τοιρς οἳ αβκίηα, τοςθῖτ- 
1ηπρ, ορίαἰπῖηρ αίο,: τί 
106 ὕδωρ παρ) ἐμοῦ αἰτοῦντί 
σοι, 1Υ 143 τὰ π. τῶν συµµά- 
χων δώρα, Χιπ 49 ἂν πολλὰ 
ἀγύτοις παρ) αὐτῶν, κ 66 
µή τι κακὸν λάβῃ παρ) ἡμῶν. 
ντα .Ῥ888, τοι: π στ 
παρὰ σοῦ ὠφελησόμενοι. 
νη(Ὦ νοτρς οἳ Ιεατηῖης: 
Χνι 19 ἔστι παρὰ γείτονος 
τόπου ἀληθέστερα περὶ αὐτῆς 
(τῆς γῆς) γνῶναι ἢ παρὰ 
γείτονος ἀνθρώπου πυθέσθαι, 
πχ 1960 ἔμαθε παρ) ἄλλου 
τοῦτο 

Ῥ. πῖὮ ἆαΐϊνο, ἑισπία, 
έΤγ πο βἰᾷο οΕ’, «πθαγ); κκ 
98 παρὰ κρήναις ἀναπαυόμε- 
γο5. αριᾶ, Ἐν. εἶερ, «αἲ 
οπθΏ Ῥοπβθ’;: τπτ 108 μὴ ὄν- 
τος παρ’ ἐμοί (59. πυρός) 

6. πι αοοπβδα{ἶτο, 
ζμαία, “οἷο5ο Ὦγ): χντα 12 
παρὰ γῆν τέµνειν ){ ἀκροτο- 
μεῖν, κικ 8ὔ π. τὰς ὁδούς, 
Φγαείεν, “ῬοβΙᾷςβ’, “1π πἀάϊ- 
ση ἴο”: Υπ 80 γέμει παρὰ 
πάντα φορτίων 

[0 Ῥ]αί. Ῥπασᾶν. ρ. 255 6 αἰσ- 
θάνομαι, παρὰ ταῦτα ἂν ἔχειν 
εἰπεῖν ἕτερα μὴ χείρω, -ᾱδ Ἰομμ. 
ΙΙ 88 Ἡ ἕτερα παρὰ τὰς του 
γοµοθέτου ἐυμβουλὰς παραγενό- 
μενα, Ατὶςῦ. Νας. 698 οὐκ ἔστι 
παρὰ ταῦτ ἄλλα] 



ή 

παράδεισος 

οοπίγα, “οοπίτατγ 1ο), ΄ᾱ- 
ραϊηεί): νπ 1607 εἴτις παρ) 
ἃ ὁ θεὸς ἔφυσε ποιεῖ, 1.6. ' 6ΟἩ- 
ΊΥΑΣΥ {ο παίατθ).  αἆ, ο”, 
εἴπ ϱΟΠΗΡΑΙΙΒΟΗ η μ): ας 89 
ἀν]ᾗρ εἷς παρὰ τοὺς δέκα, 98 
ἐν ταῖς ὁδοιποραις παρὰ 
στάδια διακόσια («1π 6ΥΟΙΥ 
πο Ἠταπάτεᾶ) τοῖς ἑκατὸν 
σταδίοις διήνεγκαν ἀλλήλων 
τῷ τάχει 

παράδεισος, ου, ὁ, αῇετ σο0η- 
βαεγίέις, -α Ῥατ]ς”, “Ρ]θββΊΙΤθ- 
στοιπᾷ), απ΄ Οτῖσπία] υοτᾶ 
Ἰπτοάποοϱά Ὦγ Χαμ.: τν 101 
κῆποι, οἱ παράδεισοι καλού- 

µενοι, πάντων καλῶν τε κἀάγα- 
θῶν µεστοί, ὅσα ἡ γῆ Φφύειν 
θέλει, 108 οἱ παράδεισοι 
Κάλλιστα µκατεσκευασμµένοι 
δένδρεσι, 146 τὸν ἐν Σάρ- 
δεσι τ. 

παραδιδόναι, οοπιπιἑίεγα έ6η- 
ἄτιπι, ἐγαᾶεγε, {ο Ώαπᾶ οΥετ’, 

εᾷε]ινετ᾽ {ο αποίµθτ: ντ 
14 σοι παρέδωκα (ταῦτα) οὐ 
τάξας ὅπου χρὴ ἕκαστα κεῖ- 
σθαι, Ικ 6θ ταῦτα τῇ ταµίᾳ 
παρεδώκαμεγ. 88 ἃ 
ῬπτοΏαβθ {ο ἴπο Ῥαγες: αχ 
101 ὅπου ἂν ἀκούσωσι µάλι- 
στα τιμᾶσθαι τὸν σῖτον, τού- 
τοις αὐτὸν παραδιδόασιν 

παραινεῖν, αάπιοπέτα, ΕΟΠΙΠΙΟΤΠΘ- 
Ἰασεγο, “ἴο ανίςο”, «ΤΘύΟΙΙ- 
πηρηᾶ’: κκ 122 τοῦτον (τὸν 
χῶρον) ὠνεῖσθαι παρῄνει 

παρακαθίζεσθαι, αρείᾶετε, “{ο 
αἰέ ἄον Ὀορίάρ” ντ ὃ πα- 
ρακαθιζόμµενος 

παρακαλεῖν, αΤΟΕΒΒΟΤΕ, αἄυο- 
οαγαε, «το οα]1 1π), «Ιην]ίθ”: 
ας Τ0 εἴ τι λυπηρὸν εἴη, εἶς 
ταῦτα παρακαλοῦντες 1.6. 
αἄ εοσἰείαίεπι ἐγὶεέίαε αᾱ- 
νοσαπ{ε 

2. Ἰιογίατί, ἱποίίαγα, ' το 
«σ8]] {ο”, ΄εποοπταρθ’: 1Π δῦ 

παραπλήσιος 1ο 

ἐπὶ τοιοῦτον οὐδὲν ἔργον πα- 
ρεκάλεσας 

8. τγειίγεγε, ἀεσίάεγαγε, 
ἐίο ἄαπιαπᾶ), 'τοαπῖγθ): τε 
1Τ ὁ θκλάλις ἐν ὀχυρῷ ὦν τὰ 
πλείστου ἀξια σκεύη παρε- 
κάλει 

παρακελεύεσθαι, οο]ιογίαπᾶο εᾱ- 
οἴίαγα, "το εποοπχαρο’: Υτ4 
παρακελεύεσθαι δεῖ τοῖς 
ἐργάταις τὸν γεωργὸν οὐδὲν 
ἧττον ἢ τὸν στρατηγὸν τοῖς 
στρατιώταις 

παραλαμβάνειν, αοείρετε αὖ 
αἴίφια, «ἴο τοοεῖνο Τοπι 
αποίπετ’: νῃ 99 ἔρια παρα- 
λαβοῦσα ἱμάτιον ἀποδεῖξαι, 
225 ἀνεπιστήμονα ταμµιείας 
παραλαβοῦσα. «διδόίρ6τε 
αἀπιϊπίθίγαπᾶιιπι, {ο Ίἴβ]ο 
ἩροΏ ΟΠΘΒΘΙΓ): 1 24 οἶκον 
παραλαβώ», σχχι 50 οἱ δὲ 
θεῖοι ἄρχοντες τοὺς αὐτοὺς 
τούτους παραλαμβάνοντες 

9. τι πιαγτιπιοπῖωπι ασοῖ- 
Ἄεγο, «ο ἴακο {ο οποβεΙξ 8 
νη[ρ”: τα δ4 καὶ τί ἂν ἐπισ- 
ταµένην αὐτὴν παρέλαβον; 

παραμελεῖν, πεθἸεβεγε, ἔίο ρα 
πο Ἠοεᾶ 0ο): κκ 61 οἱ μὲν 
τούτου ἐπιμελοῦνται οἱ δὲ πα- 
ραμελοῦσι 

παραµμένειν, ΊΙάΠΕΥΕ, “1ο οοἩ- 
Ώππθ): χι Τ4 ἐκπονοῦντι δο- 
κεῖ µοι ἡ ὑγίεια π. πιοιι 
αὐίγο, «ο τοπηθῖπ {1 επ{α]”. 
1 90 οἰκέτας ἐθέλοντας ἐρ- 
γάζεσθαι καὶ παραμένει», 
Ώεπος ἴπο ΠΒΙΗΘ Παρμένων, 
εῬαπ(μ{α]”. 2. “ἴο βἴαπᾶᾷ 
οποθ5 στουπᾷ”: 1 196 ἐν τοῖς 
δειν οἳς παραμένειν 

παραπλήξ», ἦγος, ὁ, ἡ, πιεπὲε 
σαρίιι8, υεδαπιιβ, ' ἀεταησοᾶ”: 
1 98 ὑφ᾽ οὗ φαγόντες αὐτὸν 
(5ο. ὑοσκύαμον) παραπλῆ- 
γες γίγνονται 

παραπλήσιος, ία, τον, δἰπιχίς, 
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εοοπηίῃπσ Ἡθαγ’, «ηΘΕΣΙΥ τθ- 
βεπιρΗηρ’: ἹΊπ 906 παρα- 
πλησίου»ς γεωργίας Ύεωρ- 
γοῦντες 

παρασκευάζειν, Γασοτο, τεζᾶσγε, 
το πιακο οΥ τοπάθτ Ββο απᾶ 
βο): ψζἩ ο,]θοῦ 8σο. απᾶ 
Ῥτεβ]οαίε 1. ν Τ0 τοὺς ἐργα- 
στῆρας προθύµους τ., ΤΠ 1256 
ὁ θεὸς τὴν τῆς γυναικὸς φύσιω 
ἐπὶ τὰ ἔνδον ἔργα παρε- 
σκεύασεν (αρίαπι τγεζᾶ ἑατὲ 
αἄ, 'ᾳπαβεᾶ {ογ)). ε[ῖ- 
σεγε, "νο οαπβθϱ’: ο. 1π[, 1 ὅτ 
ἀντὶ τοῦ τρέφειω πεινῆην πα- 
ρασκευάζει. 29. ΜΕΌ. 
παρασκευάζεσθαι, ΟΥπάΤο 86, 
είο ἆτεββ᾽; Χχ 6δ ἐξανιστάμε- 
νοι ἐξ εὐνῆς πρὶν παρα- 
σκευάσασθαι. ΡΑ8Β. 
ασοϊποί, “ἴο Ὦο Ῥτορατες”, 
ἑοαπϊρίύ: νυν 60 εὖ παρε- 
σκευασμµένοι καὶ τὰς ψυχὰς 
καὶ τὰ σώματα 

κεύασμα”, ατος, τό, αρ- 
Φαταξιδ, πκίγοπιοπζπη: ΧΙ 
115 τοῖς πρὸς τὴν ὑγίειαν καὶ 
τοῖς πρὸς τὴν ῥώμην παρα- 
σκευάσµασι, 'πιθΑΏΠΒ απᾶ 
αρρΙαποθς {ος Ῥτοπιοπς 
Ἰθα]Η] απᾶ νίσοττ) 

[παρατρέπειν, ἀε[εοίετε: 
Ἠ]πο ΜΕΡ.] 

τρέπεσθαι, ἀϊργεᾶϊν ε(ο 
 οίριο) ,ἀερατί {το}: χα 
94 παρατραπόµενος τοῦ 
λόγου 

παρατρέχειν, ΛΊγαείετοιγτετθ, 
οεἰεγίίεν ργαεἰεγπαυίραγε, ἴο 
Ρα] ταριᾶ]γ Ῥαβί’: πνι ὃδ 
παρατρέχοντε» τοὺς ἀγ- 
ρούς 

παρεῖναι :--1. οἳ ῬεσβοΏΒ, 
αἄεβεε, 'ἴο Ῥθ ῬγεδεπΏ”: χΙτ 

21 εἶ μέλλει ἀρκέσειν ἀντὶ σοῦ 
παρών. 2. οἳ 1Ἠ11ΠρΑ, 
Ῥγαεείο 6556, {ο Ὦε τοβᾶγ αἲ 

Ἠαπᾶ”: πττ Τ4 ὅταν παρῇ τὸ 

-----“παρέχειν. 

πρακτέον, Ἱκ 989 ἀπὸ τῆς 
παρούσης δυνάµεως (’ νΙθ]ι 
{ο ππθαΏΒ αἱ οοπηπηνηᾷἸ). 
τὸ παρόν, φιοᾷ κιρροιῖὲ, 
φιιοᾷ φις Ἰιαῦεί, 'οχΙεάηρ): 
ΧΙ 100 µεταρρυθµίζω ἐὰν βέλ- 
τιον ἔχω τοῦ παρόντος 

παρέχειν, διρρεάίίατε, {ο Τατ- 
ηΙβῃ᾽, “ΒΙΡΡΙΥ᾽: ν 10 ταῦτα 
μετὰ ἡδίστων ὀσμῶν παρέχει 
(ἡ γ). 16 παρέχουσα ἀφ- 
θονώτατα τἀγαθά, 27 κυσὶν 
εὐπέτειαν τροφῆς παρέχο υ- 
σα, χιπ δ6 μάτια ἃ δεῖ 
παρέχειν τοῖς ἐργαστῆρσι, 
Χνι 08 τ. κόπρον τῇ γῇ, 
κκ 6δ ἡ γῆ ὕλην παντοίαν 
παρέχει. Φταεῦύετε, "ἴο 
οκΏΙρΙς’:. παπ Τὸ εὔγνωστα 
καὶ εὐμαθῇ πάντα παρέχειν. 
οἱ Ἱποοτροτοθα] {ἴπίησρ: 
γαεδίαγε, ε[ῖίσσγε, οαιξαπι 
6946, «ἰο αἲοτᾷ), 'οαπςθ’, 
ἑοοραβΙομ’, “ρταηῇ’, 'Ρἱγθ: 
1Υ 87 παρέχοντος τοῦ φρου- 
ράρχου εἰρήνην, Υ 92 ἐξουσίαν 
παρέχων ὀψὲ ἀπιέναι, νι 44 
ἀσχολίαν παρέχειν, ΥΠ 86 
διατριβὴν παρέχειν, χυπ 
91 παρέχει πνιγμὸν αὐτῷ 
(τῷ σίτῳ), αχ 1925 ἠδονὰς π. 
Φγαεῦεγο, «το ρτθβεη{”, ΄οῇες 
10Υ 8 ρατβσυ]ωχ Ῥπτροβθ - 
χ 98 τὸ σώμα π. τὸ ἐμαυτοῦ. 
ο, ἵπ[, εορίαπι Πασεγε, Ίγαέ- 
. (Ῥετε. Φαΐ, τ 268 εἰοῖῖ- 
ἅαπι Ῥργαεῦυεί τί υεῖζεγε 
ὀατῦαπι), "ἴο ϱτο Ἱρ 9Π6- 
86ἱΕ’, «Ῥίασθ οποβε]{ξ αἱ Ίο 
4ἱβροβα] οἳ αποίῃμογ”: τ 8Τ 
εἰ µήτε αὐτὸς κτήσαιτο αὐ- 
λοὺς µήτε ἄλλος αὐτῷ παρ- 
άσχοι µανθάνευ, 91 οὔτε 
ἄλλος πώποτέ µοι πάρεσχε 
τὰ ἑαυτοῦ διοικεῖν ἀλλ᾽ ἢ σὺ 
γυνὶ ἐθέλεις παρέχει», χ 56 
παρέχων ὁρᾶν καὶ ἅπτεσθαι 
µίλτου, 82 Κρίνεσθαι παρέ- 

στων 



παριστάναι 

χουσιν ἑαυτάς. Ἰασετεο, 
γεᾶᾶετε, ἴο οχΠΒϊρῖό Όναῦ 
νο] Ώαβ Ῥθ6θη τηαᾶθ 5ο απᾶ 
5ο”, Ἠθεποθ “ἴο πια’ «τοπᾶ- 
εγ): τν δ7 οἳ ἂν τούτους ἵπποις 
κατεσκευασµένους παρέχω- 
σι, Υ 3260 σφοδρὸν τὸ σώμα 
παρέχει, ΙΧ 4 ταῦτα ἐπε- 

τάξαµμεν σᾶπ., ΧΧΙ27. ΜΕΡ. 
1Υ 68 οὓς ἂν αἰσθάνηται συν- 
οικουµένην τὴν χώραν παρ- 
εχοµένους, 88 ἦν ὁ ἄρχων 
ὀλιγάνθρωπον παρέχηται 
τὴν χώρα», ν΄ 99 δραμεῖν καὶ 
πηδῆσαι τίς ἱκανωτέρουετέχνη 
γεωργίας παρέχεται; νι4δ 
αὕτη ἡ ἐργασία τὰ σώματα 
κάλλιστα παρέχεσθαι ἐδό- 
κει, 60 πολίτας εὐνουστάτους 
παρέχεσθαι τῷ κοινῴ, ΧΙν 
2 πειθοµένους παρέχεσθαι, 
χκν Τ] γενναιοτάτους παρέ- 
χεσθαι, ΧχΙ 24 οὔτε πονεῖν 
ἐθέλοντας οὖτε κινδυνεύειν 
παρέχονται, ὄθ προθύµους 
καὶ ἐντεταμένους π., ΧΙ 06 
οὔτε ἂν αὐτὸς δύναιτο ὁ 
καθεύδων τὰ δέοντα ποιεῖν 
οὔτε ἄλλους παρέχεσθαι, 
ΧχΙ 2 τῇ ὑποθέσει ὅλον τὸν 
λόγον βοηθοῦντα παρέσχη- 
σαι. ΝΜΕΡ. οἳ ΙΠοοίΓ- 
Ῥοτεα] {ἐΠῖηρα, {ο οατςθ”: 
κχ 1160 ἐὰν ἀντὶ τῆς περι- 
ουσίας ἔνδειαν παρέχηται. 
α[εττε, 'ἴο Ὀτίηρ {οτγατᾶ α5 
8 Ρτοοξ’: αν 190 τεκμήρια 
παρέσχηται, ΧΙ 119 ἱκανὰ 
τεκμήρια παρέχῃ 

παριστάναι, ΆΤΟΡΟΛΕΤΕ, Ῥετ- 
βμαάεγε, {ο βεῦ Ὀοΐοχο ἔ]ο 
πηϊπᾶ ̓, «Ῥτίηρ Ἠοπιθ {ο 
Ρ6ΙΡΟΠ᾽: ΧΙΠ 1 ὅταν παρα- 
στήσῃς τιωὶ τοῦτο ὅτι δεῖ, 
ῬΑ88. παρίστασθαι, αἄδίαγε, 
εἰο βίαπᾶ ΤΥ᾽: κ 686 πα- 
ραστῆναι ἀπομετρούσῃ τῇ 

: ταµίᾳ ΄ 

πᾶς ον ωμ 

ύνειν, εἰὑπιιίατε, "ἴο βΡΣ 
οἩ), πηρε”: ΡΑΒΒ. ΧΙΠΙ 60 αἱ 
Φιλότιμοι τῶν φύσεων καὶ τῷ 
ἐπαίνῳ παροξύνονται, 86. 

αἱ Ῥταθοθρία 1αοἰαηί 
παρορμᾶν,ποίίαγε, έτο ατοὮβε᾽ ν 

«οχοῖίθο’: Υ 96 παρορμᾷ ΄ τι 
εἰς τὸ ἀρήγειν τῇ χώρᾳ ἡ γῆ 

πᾶς, πάσα, πᾶν, ἹΙ. οπιίς, 

φιδφιιε, «ιωϊυῖε, " 6αο]Ὀ, 
(ενειγ”: βἶπο ϱπΏςύ, στ 141 
πᾶς εἰδὼς φανεῖται, ντι 22ὔ 
παντὸς (πεπ(.) ἀξίαν. ο. 
εαὈβί, ΥΙ ὃ ἄρχεσθαι παντὸς 
ἔργου, χχ 08 παντὶ ἀνθρώπῳ, 
ΧΧΙ 47 παντὸς κινύδνου, 68 
ἐν παντὶ ἔργῳ 

ΤΙ. Ῥ]ατ. οΠΙΊ65, οπιπία, 
φιιοἰφιοί κιπέ, οιὐιούί, ' 811”: 
χχ ὃ π. ὁμοίως ἴσασιν, 47, 61. 
ΣΙ 64, χχ 170 πάντας, ΧΧ 

171, 21 ἅμα πᾶσι δοκεῖ,ι 99, 
81 ὅσα τις κέκτηται πάντα 
τοῦ οἴκου ἔστι, 1ν 141 δε ἴσου 
πάντα πεφυτευµένα, 151 
πάντα ταῦτα θαυμάζω, νπ 86 
ἐν σοὶ πάντα ἐστίν, 199 τού-- 

των σοι ἐπιμελητέον πάντων, 
225 τὸ πάντων ᾖἤδιστον, 
χι 117, 16 τὸ πάντων ἀνοη- 
τότατον ἔγκλημα, δΌ παρὰ 
πάντα, 81, Χχι 4 πάντων 
ὧν εἴρηκας, στι 198, πικ 88 
πάντων μάλιστα (οπιπέιπι 
πιαασῖπιε, γῬοξδείπιωπι) [β6ε 
Κὔ]πποας η. {ο Μαη]. 1ν ὄ, 1 
απᾶ οἳ, Τηπο, 1 69, 9 τὰς 
ἄλλας πόλεις καὶ πάντων 
µάλιστα τὴν "Αντανδρογ], 
{κ Τ8 ἐπὶ τούτοις πᾶσινι 
πο. πάντα ἄν. οπιπίπο, 
61π 6ΥΕΣΥ τοβροοῦ ᾽, ΄6Π16- 
1). ο. βα0ρί, νπι ᾖΤδ 
πάντα σκεύη ὅσοισπερ ἐν 
οἰκίᾳ χρώνται, ΥΠ 114 ταῦτα 
πάντα ἔργα, τσι 86 πρὺς 
πάντων καὶ ἀν δρῶν καὶ Ύυναι- 
κὠν, πχι ὃ τὴν γεωργικὴν 
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τέχνην πασῶν εἶναι εὖμα- 
θεστάτην, αν Ἱ ἐπὶ τούτοις 
πᾶσιν, κχ 144 πότερα ὁπό- 
σου ἐξειργάσατο Χχώρους, 
πάντας ἐκέκτητο; 

ΤΙ. ο. ατί]ο. οπιπίβ, ἐοῦιιβ, 
τιίυεγεις, “α11’, ΄ ἴπθ γΥπο]θ 
)ΐος ρασέ : Χν δ4 παντὸς 
τοῦ σπόρου, χχ 98 τὸ ἥμισυ τοῦ 
ἔργου παντός, Χντι ϐ πάν- 

τες οἱ πρόσθεν, ἴκ 48 πάντα 
τὰ ἔπιπλα, Χντι 9 πάντες οἱ 

ἄνθρωποι, κχ 82 οἱ στρατηγοὶ 
πάντες, ὅλ τὰ κοῖλα π., 
21 τὴν οἰκίαν καὶ τὰ ὄνταπάν- 
τα, ΙΥ ὃ πασῶν τῶν τεχνῶν 
ἐργάτας, ν 104 ὑπὲρ πάντων 
τών κτημάτων, χις 80 π. τών 

Φυτῶν, 86 πᾶσι τοῖς φυτευ- 
τηρίοι, 88 ταῖς κεφαλαῖς 
πάσαις, ΧΧΙ 6 πάσἁἀις ταῖς 
πράξεσι, Ὑι 24 πάσας τὰς 
ἐπιστήμας. Ῥείνπεεη ἴ]ο 
Αγιοι απᾶ ααΏεβίαπίίνο 16 
ἀεποίθεβ ἑοΐα]1{γ: τπτ 188 
ἡ πᾶσα πόλις 

πάσχειν, ρα, επρεγίγί πιαῖα ν. 
Όοπα: εὖ πάσχειν Ὀεπε[οίϊς 
α[ιοί, «νο τοσοθῖνο Ώοποβίς): 
Χτν 84 ὅμως καὶ εὖ πάσχον- 
τας ἔτι ἀδικεῖν πειρωµένους, 
ΧπΠι 84 εὖ πάσχειν ΄ ἴἵο Ὦθ 
τοψγαχᾶρᾶ )( κολάζεσθαι, χχ 
96 γῆν πάντες ἴσασιν ὅτι εὖ 
πάσχουσα εὖ ποιεῖ Ἱ, 6. 
αἰῑίφεπίεγ αιτία. 2. ΧΙ 
161 ὅ τι χρὴ παθεῖν 1.6. 
νηαῦ Ῥαπίβηπιεπύ Ἡθ τιτπβῦ 
54ος 

πατεῖν, οοποιἴσαγα, οοπἰετογο, 
εἰο ἰτεαᾶ απᾶος ᾖ{οοῦ, 
“ἰπατηρ]θ οπ): ΧνΙπ 90 ὑπο- 
ἑύγια--πατεῖν τὸν σῖτον ἐ- 
λαυνόμενα 

[0ἱ. Αγ. ΛοἩ. 932 ἵ ἵνα μήποτε πα- 
τώσιν ἔτι τὰς ἐμὰς ἀμπέλους. 
Ύπθουγ. Τά. ΧΥ ὔδ ἆνερ φίλε, µή 
µεπατήσῃς.] 

. πάγ-η έα ποοβθ’, 

πάχνη 

Ἅν πατρύ», ὁ, ραΐετ, «8 
ου) {αΐ : ΥΠ 88 καὶ γὰρ ἐμοὶ 

ὁ (πισιιθ) πατήρ (ἔφησεν), αχ 
119 ἐμὲ ἐδίδαξεν ὁ (πιειβ) π., 
160 λέγει; φύσει τὸν ({ππι) 
πατέρα φιλογέωργον εἶναι, 
144, ν δ] ἔλαβες τὴν Ύγυ- 
ναῖκα παρὰ τοῦ (11ος) πα- 
τρὸς καὶ τῆς µητρό». νηἩ 
Ῥ088. Ῥτοη. κκ 156, 141 ὁ 
ἐμὸς π., 162 ὁ σὸς π. 

πατρίς, ἴδος, ἡ, ραΐτία, :ΟΠΘΒ 
Σαἴποετ]απά”, οοππίτγ’: τν 
21 ταῖς πατρίσιν ἀλεξη- 
τῆρες 

πατρόθενΣ, ραϊγία ποπιῖπε αάζ- 
ἴο, 'ὮΥ οπθ)Β {αἴλθχΒ ΠαΠΙΘ”: 
νπ 25 ὀνομάζοντές µε ᾿Ισχό- 
µαχον πατρόθεν προσκα- 
λοῦνται. ἈῬ60 η. θα Ἱ. 

παύειν, ασεγε ια ἀορίπαί αἴϊ- 
φιΐδ ν. αἰἴφιίᾶ, 'ἴο «ιᾳ5θ 
ΑΠ 90Π6 ος απγἰΠπίηᾳ 1ο 
ο88ΡΘ’: 6. 800. Ῥ6Ι8. εὔ ϱεη. 
χοὶ α οΎπς ἀθβιςς ααπαῖς, 
αὔτοβαγο ἐπιρεγίπι, "ἴο ἆθ- 
Ῥοβ6 [χοπ οοπυπηαπά”: ταν 
65, «Τὸ τούτους παύων τῆς 
ἀρχῆς 
[οι ὧν, ΥΤΠ ϐ, 7 τούτους παύ- 
σωτῆς ἀρχῆς, Ἠεγ. 1 125, ὃ Ασ- 
τυάγεα παῦσαι τῆς βασιληΐης, 
μας, ΥΤΤΙ 99, 2᾽Αστύοχον παύ- 
ειν τῆς ναυαρχίας.] 

ΜΕΡ. παύεσθαι, Ίπεπι Γα- 
66γε, ἀεβίδίεγε, 'ἴο Ίεανο ο”, 
ἑοθαβθϱ’: 8. ο. ῬαγΠοΙρίο: 
ΧΙ 198 οὐδὲν παύομαι λέγειν 
μελετῶν. Ὦ. αὐβο]αίθ: 1τ 
06 πρότερον οὐκ ἐπαύσω 
πρὶν ἐξήλεγξάς µε 

πάχνη, ης, ἡ (ἴου πάγ-νη ἔτοπα 
χοοῦ ᾖῬαᾳ 'ἴο πιακο {80”, 
ΨΊθηοθ πήγ-νυµι, πηγ-ός, 

παγ-ίς΄α 
ἱταρ᾽, Ραπς-ετε, ο0πι-ραῇ-ε, 
2γο-ραβ-ο, Ῥαρ-ἵπα, Φαρ-118), 
Φγωίπα, έποατ {γορί”, ππιθ’: 
Υ 88 χάλαζαι καὶ πάχναι 



παχύνειχ' 

ἴσοι, ῬηπΠρρία, 1Υ 475 () δὺ ὃν 
ἀπέκαυσεν ἡ πάχνη τὰς ἁμπέ- 
λους.,] 

παχύνειν, Ρίπῃιοπι γεάᾶσγε, ΄ {ο 
ἑαίθη: κτι 11Τ τἰ τάχιστα 
παχύνει ἵππον; 

παχύς, παχεῖα, παχύ, ογαβεις, 
θ]ο]ς”, “ο08Ι50Θ) )ί λεπτός: 
ΧνΙ 20 ἐν τῷ χειμῶνι πα- 
χέα ἱμάτια φορεῖν. Ρῖπ- 
οιἱς, «Ἠεανγ”, οἳ ϱδοἳ]: χνιτ 
65, 6δ γῆ παχυτέρα λ( 
λεπτοτέρα 

πεζῃ: τδ.πε ζός 

πεζός, ή, όν, Ρεᾶεκίεν, ῬεᾷςΒ, 
έοη Γοοῦ”, ὀναλπα”: 3 δᾶν. 
πείῆηιν 9δ ἡ ἣν τεσὺν ἵππῳ ἀρή- 
γειν τις τῇ πόλει βούλητᾶι 

ἤν τε πεζῃ (οιπι ρεάἰείδιις 
Ζεαπο, Είπα σ) 

[ο Τπας, τ 109, 8 διαβὰς εἷλε 
τὴν νῆσον πεζῇ, 1ν 94, Ἁ τὸ 'Ῥήγιον 
τ-πεζῇ τε καὶ ναυσὶν ἐφορμοῦντες 
ῥᾳδίως χειρώσασθαι, Χθῃ. Απαῦ. 
ν 6, 1 εἴτε πεζῇ---εἴτε κατὰ θά- 
λατταν, Ἠ]εν. ντ1Ι 9, ]. 655, Ώοπι. 
ΟΙψπ{Η, ΤΙΙ ὃ 24 καὶ πεζῇ καὶ 
ναυμαχοῦντες.] 

πείθειν, Πάεπι Γασεγο, Ῥεγειια- 
ἄετε, 'ἴο Τι8Κθ Ἐ ῬεΓβοΠ Ὀθ- 
Ἠαγα), «ο Ῥογειαᾶθ): χις 
109 ἀρ᾽ οὖν δυναίµην ἄν σε 
πεῖσαι ὡς ἐπίστασαι; κκ 80 
ὡς ἂν δύναιτο ἕῆν ἄνευ τῶν 
ἐπιτηδείων, οὐδεὶς τοῦτο αὐτὸς 
αὑτὸν πείθει 1.8. ΄Ῥε]ίεγος” 

[οἱ Ῥ]αῦ. Ερίκ. νττ ρ.δ41Α ἔ ἔνιοι 
πείθουσιν αὑτοὺς ὡς ἱκανώς 
ἀκηκοότες εἰσι τὸ ὅλον, ἐπειδάν 
τις ἑαυτὸν πείσας δύνασθαι, 49 
Ῥας. δὃ πεπεικὼς ἐμαυτὸν ἂν- 
έστηκα, ΛΕΒΟΠ. Ρ. 198, 45 ἅπερ αὖ- 
τοὶ ̓σφᾶς αὐτοὺς οὐκ ἔπεισαν, 
ὑμᾶς ἀξιοῦσι πε ἴσαι, Χθη. Ηε]]. 
16, 10 ἐπὶ τὰς ἐκείνου θύρας φοιτᾶν 
οὐκ ἠδυνάμην ἐμαυτὸν πεῖσαι, 
μας, ΥΙ ὅδ πείθων ἐμαυ- 
τὸν σαφέστερόν τι ἑτέ εἴδω 
λέγειν;---θδρεοἰα]]ψ ἵπ πο πω 
κα, Μις πείθω, Ῥ]αΐ. 6οΥᾳ. 

Ῥεπι. ἆθ {. Ἰ6μ. Ῥ. 
να «το, ο, Ατϊκίους. 19, ο. 

πειρᾶσθαι 1193 

ΤήπῃοσΥ, ὃ 6, Λθδοῖι ο. ΤίπιβτοἩ. 
4ὔ, 18ος, ῬΠΙΗΡρρ. ὃ 95.] 

ῬΑ85. Ραγεγε, οὐεᾶίτε, «ἴο 118- 
ίοη ἴο”, “ο0εγ”: αν 156 μέγα 
τεκµήριον. ἄρχοντος ἀρετῆς 
ἐστιν, ᾧ ἂν ἑκόντες πείθων- 
ται, ΥΤθ, κχι24 πείθεσθαι 
ἐθέλοντα», κ, ΧΙΠ 92 τὰ ἕῴα 
τὸ πείθεσθαι µανθάνουσυ, 
96 ὅταν πείθωνται (όταν 
ἀπειθῶσι, 96, 49, 46, πχτ19 ὅ 
τε κελεύων νλ᾽ αἱ πειθόκα- 
νοι 1.6. παμίαε, ἴλο οχογ’, 
ἴλε ροβί-Ποπιθτίο ϱὲ. Ρ885. 
πέπεισµαι, ϱεγβιαδιηι Ἱια- 
0εο, “1 Ῥε]ϊεγθ’: νι ὄδ ὅτι 
Κάλλιστον {ἐστὶ)...πάνυ µοι 
δοκῶ πεπεῖσθαι ἱκανῶς, ΧΥ 
60 ὅτι δεῖ ἐπίστασθαι Ύεωρ- 
γίαν, ῥᾳδίως πέπεισµαι 

πεινῆν, ἐεδιγίγε, Το Ὀο Ἠαπσιγ’: 
1 6τ ἵεττα ηΟη τοσίθ οσ]ία 
ἀντὶ τοῦ τρέφειν πεινῆν πα- 
ρασκευάζει 1.6. ἱπορίαπι υἱς- 
ἔμς Γαοῖς. 2. Ἱηθῦ. ΌεΕ]ιθ- 
πιεπ{εγ αργρεϊἰεγε, "ἵο οἵ8Υ6 
α[ζεγ), «Ἠπηρετ {οτγ): χιπ δ1 
πεινῶσι τοῦ ἐπαίνου 

πεῖρα, ας, ἡ, οπρεγἰεπέία, "8 
ἐτία]”, «656Ρ8Υ᾽: πεῖραν λαμ- 
βάνειν ο. 6εη. Ῥοτίσιιζαπι [α- 
σετε, επρεγίγὶ, "ο πια] 
σπα] ος Ῥτουξ οὔ”: χυτ ϐ τὴν 
ὥραν ᾗς οἱ πρόσθεν πεῖραν 
λαβόντες, κκ 68 ῥᾷον γῆς 
πεῖραν λαμβάνει ἢ ἵππου, 
ντ 195 εἰ ἀληθῆ λέγω, 
ἔξεστι πεῖραν λαμβάνειν 
αὐτῶν 

[0ἱ. Ῥ]αέ. Τ]οαᾳ. Ῥ. 199 Ὁ πεῖ- 
ραν δ) ἔξεστι νυνὶ βών τοῦ ση- 
µείου εἰ ἄρα τι λέγει.] 

πειράσθαι, ο. 1ΠΕ. οοπατὶ, σέι- 
ἄεγε, «ἴο αγ”, ἐρβοπιρέ {ο 
4ο”. αι 96 ἃ ἐπιτηδεύων πει- 
ρῶμαι διαπερᾶν τὸν βίον, 48, 
χι 140 ἐλέγχειν πειρῶμαι 
ΣΠ 19 αὐτὸς πειρῶμαι παι- 
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δεύειν τοὺς ἐπιτρόπους, 80 τὸ 
εὐνοεῖν ἐμοὶ π. παιδεύειν, 91 
τιμᾶν πειρῶμαι αὐτούς, 99 
λέγειν π'. ὁποῖα δήξεται αὐ- 
τούς, χιτ 19, Τ0 π. διδάσκειν, 
χιν 16 πειρώμαι ἐμβιβάζειν 
τοὺς οἰκέτας εἰς τὴν δικαιοσύ- 
γην, 2ὔ π. δικαίους ἀπεργά- 
ζεσθαι, τα 9ἵ ἀποφεύγειν μοι 
πειρᾷῷ, ΧΙΙ 16 πειρᾷ ὠνεἴσ- 
Όαι τοῦτον, 11 πειρᾷ κτᾶσ- 
θαι, 1 162 ἄλλοις πειρῶνται 
δούλοις χρῆσθαι, ντι 81 ἐπει- 
ρώμην καταµανθάνειν, κ ϐ0 
καθαρὰν ἐπειρᾶτο αὐτὴν ἐπι- 
δεικνύναι, νΙ ὅ ταῦτα πειρα- 
σόµεθα ποιεῖν, τι Τ πειρώ 
διεκπεραίνειν, Υπ 96 πειρώ 
ποιεῖν, πι 8] ἵνα πειρώμαί 
σε μιμεῖσθαι, κ 21 εἰ πειρῴ- 
µην σε ἐξαπατᾶν, 985 εἴ σοι 
τὸ σώμα π. παρέχει, νΙ 
3 σὺν τοῖς θεοῖς πειρᾶσθαι 
ἄρχεσθαι παντὸς ἔργου, χ 0ὅ 
π. ἐπιδιδάξαι, σι 19 ἵνα 
πειραθώμεν τὰ λοιπὰ διεξ- 
τέναι, 90 ἔδοξέ µοι τούτῳ πει- 
Ραθῆναι συγγενέσθαι, χι 142 
πειρώμενος διδάσκει», Ἱ 
164 σὺν ὅπλοις πέιρωμέ- 
νους καταδουλοῦσθαι, τα 
1567 πειρᾶσθαι ὅπως δια- 
πράττεσθαι ἄαῦ. 599 η. 

πελαγίζειν ὃ (1.4. ἐν τῷ πελά- 
γει πλεῖν Όντ. ντ 1, 16), Ρεν 
αἴίιπι παυίφατα, «ἴο ϱΓΟΡΒ 

{μθ 5εα): κχι 12 ἐν τριήρει 
ὅταν πελαγίζωσι 

πελταστής, οὗ, ὁ, οείγαίι», 
«ᾳ ὑαχρείθογ”: ΥΙΠ 49 πελ- 
ταστάς, τοξότας, σφενδονή- 
τας 

πελταστικός, ή, όν, Ἰϊπο αν. 
πελταστικώτατα, ΊΊΟΥΕ Ρεγ({9- 

βἴπιογιπι ΤΏεϊίαδίαγιπι, «ἶπ 
116 Ῥοβί ἑαγρούθοτ ϱἴγ]θ”: και 
44 

πέµπειν, πιέεγε, "ο 5επᾷ) 

πέπων 

τό πηποαί {1ο Ἰᾶθα οἳ ἄθ- 
ἰποἨτηθοηῦ: 1ν ὄδ πιστοὺς 
πέμπειἐπισκοπεῖν,θθπἐμ- 
πων πιστοὺς ἐπισκοπεῖται 

πένεσθαι, ἴπορεπι, Ῥαιρογοπι 
6556, "ἴο Ὦθ Ῥοος, πθεᾶγ” )ί 
πλουτεῖν: Τι 14 πάνυ µοι 
δοκεῖς πένεσθαι (1060β9 ο 
ϱο απ ηοη απίαπι Ἠαβεί 
απαηίαπα αᾱ βαταίας ϱυ{- 
βοἵ() 

πένης, ητος, ὁ, ἔπορ», Φαιφετ, 
έ8 Ῥοος ΠιαΠ᾽, Ῥτορ. ’΄0ηΠθ 
πΊο Ίας {ο ποτ] Τον Ἠίβ 
ἀαῖ]γ Ῥτεαᾶ) ){ πλούσιος 
(Ατὶςῦ. Ῥ]αΐ. 669): πτ 06 κε- 
λεύεις με ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ἂν 
μὴ παντάπασιν ἀληθώς πέ- 
Ψ ης γένοιο, χι 17 ἀνοητότατον 
ἔγκλημα, πένης καλοῦμαι. 
100056 Βοοταίθβ ποπαῖπα{ 
πένητα ἵππον απῖ Ώηοπ Ἠ8- 
Ῥεῦ χρήματα τι 2ἵ 

πενθηµιπόδιος, ία, (ον, ΠιεΊβ- 
απ ἍἸαῦεπ αιίπφιε 
φεπιέρεᾶυπι, “πιεαβυτῖης 94 
Γ6ρί’: κτς 17, 26 βαθύτερον 
φενθημικοδίου - 

πενία, {ας ἡ, ΏῬαιρετίας, 
ἐροτοτίγ’, “ποθᾶ’: να 10 
ἔστι πενία αὕτη σαφής, τὸ 
δεόµενόν τινος μὴ ἔχειν χρῆσ- 
θαι" ἀλυποτέρα δὲ αὕτη ἡ 
ἔνδεια τὸ ἑητοῦντά τι μὴ δύ- 
νασθαι λαβεῖν 

πέντε, φιιπφια, «Ἠνο᾽: τι 91 
οἶμαι εὑρεῖν ἄν µου τὴν οἰκίαν 
καὶ τὰ ὄντα πάντα πέντε 
μνᾶς 

πεντεκαίδεκα, φιιϊπᾶεοίπι, 
ἑβΕἱθεη): νΙδ4 ἔτη οὕπωπ. 
γεγονυῖα 

πεπαίνειν, πιαζιγτἐαίεπι ααἁίιι- 
9αγο, αικ 128 ντ] διδάσκει 
ἑαυτὴν Ψψιλοῦν καὶ τὴν ὀπώραν 
πεπαίνειν, 1.6. “το Ὀτίπς 168 
{ταῖς {ο ρεν{όο οι 

πέπων ὃ, ονος, ον, ΟΟΠΠΡ. πεπαί- 



περαίνειν 

τερος, πιεί, πιαζιγις, «πηε]- 
1ου”, “τῖρθ’: Χικ 129 τοὺς 
μὲν πέπονας βότρυς, τοὺς δὲ 
ἔτι ὠμοτέρους 

περαίνειν, οοπ[ίσεγε, αὐφοῖυοτε, 

ἐίο Ὀτίησ ἴο απ επ”, 
«αοσοπαρ]ςἩ ”; ῬΑ556. χι 99 
Ὑιγνώσκειν ἃ δεῖ ποιεῖν καὶ 
ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ταῦτα 
περαίνηται 

περᾶν, 1.4. ἀνύτειν ν. τελεῖν, 

«πίτα, σοπ]ϊσσγθ, “ο 8οοοπι- 
ΡΗ8Η”: πχ 19 περᾶν πλοῦς 
ἡμεριωούς. Βΐορει ποα]άτεδα 
Ἠεχθ περᾶναι ΤΤΟΠΙ περαί- 
νειν, ἴλο πγοτᾶ πβπα]]γ 6πι- 
Ῥ]ογεᾶ ἵπ 1ἴμ]6 8εηΏ56, Ὀαύῦ 
περᾶν ῬετἩαρβ τηαγ 9 ἴα]κει 
1Π 115 πβδαα] 56ηΠ59Θ ἐγαίσεχε, 
{ο οχ088’, “ἐχαΥθγβθ’, 45 1π 
κκ 154 Σικελικν πόντον 
περῶντες 

περί, Α. πι οΕΝΙΤΙΤΕ. 1. 
ντ νετος ἀεποίηςρ ο8χθ, 
ο, 'αροαῇ”, «19Υ), ΟΠ 80- 
οοαπέ οἱ’: ν 101 ο υμὶ τών 
γεωργικών πράξεων τοὺς θεοὺς 
ἱλάσκεσθαι. 35. νψΙ νοτῦβ 
οἳ βροεα]κίησ, Ἠθατίης, 
Κπονῖησ, (Π1π]κ1ησ,οῖγσα, 
ᾱε, αὈοαθ), οοποετηϊηπσ, τ1. 
περὶ οἰκονομίας τοιάδε δια- 
λεγομένου, ΥΠ 19, ντ 148, νι 
16, 6 λέγων περὶ τῆς οἰκονο- 
µίας, Ἡ 3 περὶ τῶν τοιούτων 
ἀρκούντως μοι δοκώ τὰ λεγό- 
μενα ὑπὸ σοῦ ἀκηκοέναι, 88 
οὕτως ἐμοὶ ἔχει τῆς οἰκονομίας 
περί, ΧΙ 9 περὶ τών τῆς γυ- 
ναικὸς ἔργων δοκώ µοι ἱκανῶς 
ἀκηκοέναι, 322 πολὺν λόγον 
ἐχόντων περὶ αὐτοῦ, Χντι 
116 ὅτε περὶ αὐτῆς τῆς ὕλης 
ἔλεγες, Χ 9 οὐκέτι ἐρήσομαι π. 
τούτου, ΧΥΙ 84 ἀποφαίνεσθαι 
περὶ τῆς γῆς, 98, χντι 1 πε- 
ρἱ τῆς νεοῦ----ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ, 
4 περὶ τοῦ σπόρου ἄλλο τι 

-περιουσία 1018 

γιγνώσκεις, Χις 05, Τὸ, 22 
διαφέρονται περὶ τοῦ ὃ σπόρου, 
ντ 90 ἀληθέστερα περὶ αὐτῆς 
γνῶναι, Χντ 23 περὶ θερισ- 
μοῦ εἰδὼς ἅπερ ἐγώ, Χιςκ 10Τ 
περὶ ἀργυρίου ἐρωτών σέ, 110 
περὶ αὐλητών (σὲ) ἀναπεῖσαι 
ὡς, κκ ϐΤ ἀκοῦσαι τὴν ἁλή- 
θειαν περὶ αὐτῆς. περί 
βαρροβθά {ο Ῥο οπηϊζέθᾷ 1 Τη ΧΙ 
69 τῆς χρηµατίσεως---ἀκούειν 

ἙῬ. νη(Ὦ ΑΟΟὉΒΑΤΙΥΕ  οἴγσα, 
ἑατοιπᾶ): τ 198 περὶ τὸν 
νεκρὸν μαχόμενοι. {0 ἆθ- 
ποίθ οἰτοατηδίαποθϐ 6ΟΏΏΕΟ- 
ἰοᾷ πα: αχχ 2 μαθεῖν τὰ πε- 
ρὶ τὴν γεωργίαν. 1π. 1θ- 
αροοῦ {ο”, 1π τοσατᾶᾷ {ο): τ 
108 πολὺ δεινοτέρους ἐμοῦπε- 
ρὶ µουσικήν, 115, τΧ 9τ πλείω 
αὐτῇ προστάττω πράγµατα 
περὶ τὰ κτήµατα 

περιβάλλεσθαι, οἱδὶ οἴγοιμπι- 
4ατε, α[[εσείατε, “ο αἴτη αἲ’, 
ἑοοπιραββ’: τἹ 27 τὸ σὸν 
᾿σχῆμα ὃ σὺ περιβέβλησαι 
Ἡ/Πετο 56θ ΠΙΥ ποίθ 

[Βαρμε] αἲ Αοζ. πχντιτ 90 εὔ 
Ῥῃ]]. τί 7 νογΏ{ς δρεσίεπε φιια ἔπ 
ἁπζιέις 65, 5ο. πιρίαρἸιοτα ἀαοία, 
8 γεβδϊπηθη{ς. δόγ2] 

περιέρχεσθαι, οἰγοιιπιῖτα, οὔΐτε, 
ο σο τοιπᾷ’, {ο ρο αροπῇ’: 
νι τὸ περιελθεῖν τε (ἵῃ πἹχ- 
Ῥ6) καὶ θεάσασθαι τὰ ἔργα 
(ατΠβοπτη), Χ ϐ9 περιελ- 
θεῖν ἐπισκοπουμένην 

περιιέναι͵ οἴγοιιπιίγα, "ο σο 8- 
Ῥοπῦ”: ΧΥ ὄδ ὅμοιος τῷ περι- 
ιόντι ἰατρῷ καὶ ἐπισκοποῦντι 
τοὺς Κάµνοντας, 'ραγίηρ Πῖ5 
τοαπᾶ οἳ ν1βιζβ᾽ 

περιουσία, ας, ἡ (περί, εἶναι), τᾶ 
φιιοᾷ 5ιίρεγ εδί, αὐιωιάαπέία 

γ6ΥΊΠΙ, εορία, 'ἐπαῦ νγαῖο] 15 
076Υ απάᾷ 8Ώ0γθ ΏΘΟΘΕΞΑΣΥ ϱΧ- 
Ῥεπςος’, βπτρ]ας’, «ρ]επίγ”: 
κκ 115 ταῦτα οὐκέτι δεῖ θαυ- 
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µάζειν ἐὰν ἀντὶ τῆς περιου- 
σίας ἔνδειαν παρέχηται, 1 2ὔ 
περιουσίαν ποιῶν αὔξειν τὸν 
οἶκον, τ Ττ1, Τὸ πολλὴν π. 
ποιῆσαι, ΧΙ 84 ὅπως ἐπιμελεῖ 
τοῦ π. ποιεῖ, κχι ὄ8 πολλὴν 
τὴν π. ποιοῦντες 

περιπατεῖν, οὐαπιυμίατε, “ἴο 
νγα]]ς πρ απᾶ ἄονα), «βίχοΙ] 
αὈοπθ): τν 160 ὡς ὀσμαὶ πολ- 
λαὶ συμπαρομαρτοῖεν αὐτοῖς 
περιπατοῦσι, ΧΙ 9ὔ ἄμεινον 
ἢ εἰ ἐν τῷ ἕυστῷ περιπα- 
τοίην 

περίπατος, ου, ὁ, ἀεαπιυι]αξίο, 
ές πα] ι κ Τ2 ἅμα ἐπιμέλεια 
καὶ περίπατος, ΧΙ 91 περι- 
πάτῳ τούτῳ χρώμαι («0πῖβ 
561Υ68 τηθ {ους α πα], 98 
περιπάτῳ Χχρώμαι τῇῃ εἰς 
ἀγρὸν ὁδῷ 

περιπεταννύειν, ἐπἰεπᾶετε, «ἴο 
βρτοαᾶ οιῦ: Χικ 128 ἄμπελος 
περιπεταγγύουσα τὰ οἵ- 
νγαρα 

περιπέττειν, οὐσγιδίαγε, “Όο 
να] Τατά α]] ογατ’: ΏθποῬ 
οὐίε(εγε, ἀεέογαγα, βρεσίοδιίιπι 
αἴίφιίᾶ γεᾶᾶετε, ' {ο οταςί᾽ ος 
έ60ΥΘΥ οΥοΥ), «ἴο ἄθοῖς οαῦ”: 
1 146 λῦπαι ἡδοναῖς περιπε- 
πεµµέναι, ἈπΠς6τθ {πο οἷά 
τεβαῖηᾳ Υ88 περιπεπλεγµέναι 

περιποιεῖν-- περιουσίαν ποιεῖν, 
{ο βανο πρ’, “ἴο Ίαγ Ὦγ”: τ 
τὸ τὸν ἀπ᾿ ὀλίγων περιποι- 
οὔντα ἐλπίζω ἀπὸ πολλών Υ᾿ 
ἂν ῥᾳδίως πολλὴν περιου- 
σἰανποιῆσαι, χι 01 μὴ µόνον 
τὸν ἑαυτών οἶκον διοικεῖν ἀλλὰ 
καὶ περιποιεῖν ὥστε τὴν 
πόλι κοσμεῖν {'ἰο Ίατο 
ο76Υ απᾶ αὔΌοτο εποασΏ {ο 
αἄοτη 

περιτρέχειν͵, ἔτι ϱΊ/γιίπι 611Υ6Τ6, 
οἴγοιπισιγεαγο, ἴοταπτοππᾶ 
απᾶ τουπᾶ”: κ 41 τὰ κυνί- 
δια περιτρέχειν καὶ κυβι- 

περιπατεῖγ --------“«πίθος 

στᾶν µανθάνει. (Υ14είαχ {π- 
1956 ΑροοῖθΒ  οχετοἰία]οηίβ 
εί 815 6ΛΠΊΠΗ. δίΤ2.) 

περιττεύειν, 611ρ6γ6β6ε, γεζιιπ- 
4ατε, «ο τεπηβῖη οΥογ’, «{ο 
Ῥο 1ηοτθ {απ οποαρ]”: ντι 
191 ἃ ἂν περιττεύειν δέῃ 

περιττός, ή, ὀν, γεζιιάαπι, 
ειέρεγ]ῖι8, «πιοτο {λατ ϱπῖ- 
Ποϊεηί: κκ ὅ ἀφθόνως ζώσι 
καὶ περιττὰ ἔχουσι. 2. 
Λΐι5 φιιαπι οῬιδ εδί, 8ιρεΓ- 
Φασαποειδ, ἑβαρετβποαβ’, 

έπΠΟΥΘ {παη 16 ΠΘΟΘΕΒΑΙΥ᾽: 
Χντπ 17 μοχθεν περιττὸν 
πόνον 

Ἠέρσης, ου, ὁ, Ῥετεα, ΄8 Ῥεγ- 
βηη”: τν 27 τὸν Περσῶν 
βασιλέα, ὃῦ βασιλέα τών Π έρ- 
σων 

πέφυκε: Υ.5. φύειν 
πηδᾶν, οαἴΐγα, "ἴο Ἱθαρ), “ἴο 

Ἱππαρ): Υ 98 δραμεῖν καὶ 
βαλεῖν καὶ πηδῆσαι 

πηλός, οὗ, ὁ, ᾖιέιπι, οοθπιπε, 
ἐπιπᾷ”, πιϊχρ), χντὔ4 πηλὸς 
ἂν εἴη (ἡ γῆ), κιςκ ϐ8 πηλὸς 
ἂν γίγνοιτο ἡ ἄσακτος γή, 88 
πηλὸν ἐπικείμενον ταῖς κε- 
φαλαῖς τών φυτών, 932 πῶς ἂν 
τὸ ὄστρακον ἐπὶ τοῦ πηλοῦ 
ἄνω καταθείης; 

πιθανός, ή, ὀν, οὕδεφιεπα, 
ἑορεάΙεπί”, «ἀοσῖ]θ): αττ 
44 ἀνθρώπους ἔστι πιθανω- 
τέρους ποιεν καὶ λόγῳ, 
εἰίαπι ογαϊίοπιε γεᾶᾶί ροβδιηιῦ 
οὐεᾶἰεπίίογεξ 

πίθος, ου, ὁ, ἀοῑίιπι, Όας υἵ- 
παγῖιπι, “1.Υ”, “οβε]κ” να 
210 εἰς τὸν τετρηµένον πίθον 
ἀντλεῖν, Ῥτονετρ οἳ Ίαροαν 
αρεπύ ἵπ ναῖη, οἳ, Ῥ]]α]οῦ. 
φίλαυλος (Μεαίη. [γ. σοπι. 1. 
1Π 299) εἰς τὸν πἰθον φέρουσι 
τὸν τετρηµένον, Ζεποβίαβ 
Έτοτοτ). ΟαπΠύ. 11 ϐ: λέγεται 
οὗτος ὁ πίθος ἐν "Αιδου 



πιστ εὖε Ἵν 

εἶναι οὐδέποτε πληρούμενος' 
πάσχουσι δὲ περὶ αὐτὸν αἱ 
τῶν ἁμυήτων ψυχαί' καὶ 
κόραι δέ, ἃς Δαναΐδας λέγουσιν, 
πληροῦσαι ἐν κατεαγόσιν ἀγ- 
Ὑείοις ὕδωρ πρὸς αὐτὸν φέ- 
ρουσι τετρηµένον 

πιστεύειν, ογεζεγε, επἰςέίπιαγο, 
Ὅο στο Ῥο]ίονο ”, ́θλΙπ): τν δ4 

τοῦτο πιστεδειν βασιλέα 
τῶν Περσῶν γεωργίας τι ἐπι- 
µελεῖσθαι; κκ 109 ἐπομόσας 
λέγω ἡ μὴν πιστεύειν σοι 
φιλεῖν πάντας ταῦτα. ΟΠ 
ὅτι, ντ 253 ἐὰν πιστεύῃς 
ὅτι τιµιωτέρα ἔσῃ 

πιστός, ή, όν, Πάμ5, ' ἐταβίγ 
1Υ ὄὃ πιστοὺς πέµπει ἐπι- 
σκοπεῖν τοὺς πρόσω ἀποικοῦν- 
τας, θῦ πέµπων πιστοὺς 
ἐπισκοπεῖται 

πλάγιος, α, ον, οὐίφγμις, 
κ ανάσα) )(ὀρθός: Χικ δ4 
πότερα ὅλον τὸ κλῆμα ὀρθὸν 
θείης ἂν ἢἢ καὶ πλάγιόν τι 
ὥστε κεῖσθαι ὥσπερ γάμμα 
ὕπτιον; χι 1085 οὔτε πλα- 
γίου οὖτε κατάντους ἀπεχό- 
μµενος 

πλάτος, εοξ, τό, ἸΙαμίιᾶο, 
νά [Ἡ ὃν  πικ 9 ὁπόσον 
πλάτος ᾖβόθυνον ὀρύττειν 
δεῖ, 18 τὸ πλάτος ἤδη τινὰ 
(Βόθρον) τριπόδου πλέον εἷ- 
δες; 

πλεῖν, παυίφαγε, 'ἴο 5α11]’, έ{ο 
6ο Ὦγ θα’: κκ 168 οἱ 
ἔμποροι πλέουσιν ἐπὶ τὸν 
σῖτον, 157 τὸ πλοῖον ἐν ᾧπερ 
αὐτοὶ πλέουσι. 2. οἳ 
βλήμα: στ 49 τριήρης Φοβε- 
ῥόν ἐστι τοῖς πολεµίοις ὅτι 
ταχὺ πλεῖ, τ6 ναῦς διὰ πολ- 
λῶν τῶν κρεμαστών καλουµέ- 
γων πλεῖ 

πλειστάκις, «Ίιαπι δαερἰφείπιο, 
έαβ οἴίει 5 Ῥοββίρ]θ’; κνι 
Τὸ ὅτιπλειστάκις 

1953 πλείων 

πλεῖστος, η, ον, Επροτ]. α]. 
οἳ πολύς, Ῥίιγίπιι, ᾖε)- 
πζέτ8, “πιοβῦ”, ΥΘΥΥ ΤΠΠΟΗ”: 
αχ 16 τὰ πλείστου ἄξια 
(πιαα πι ργεἰέ, ΄ πιοβῦ Υα]ιι- 
αὐ]6)) στρώματα, ΧΙΙ ϐ7 τοῖς 
πλείστου ἀξίοις, Χνι 4ὔ 

πλείστας κριθὰς καὶ πλεί- 
στους πυρούς, Υ 60 π. ἀγαθὰ 
ἀντιποιεῖ, Υπ 91 ἄλλα ὅτι π., 
ντπ τ1 π. σκεύη, Χν Τ τὰ ἐκ 
τῆς γῆς ὡραῖα ἀποδεικνύων 
ὅτι πλεῖστα (88 ΤΙΒΗΥ 88 
Ῥοββίρ]ο 

2. υΙῖῃ πο ατίοῖα, “λα 
βτοαἰεςδῦ ππαρογ”: ττ 88, πχ 
θδ τών ἰδιωτῶν οἱ πλεῖστοι;, 
ΤΠ 114 δαπανᾶται τὰ πλεῖσ- 
τα, Υ 8Ί τῆς γεωργικῆς τὰ 
πλεῖστα 

1. αροοῖα] πβασθς: 
αχ 1556 σῖτον ὁπόσον δύνανται 
πλεῖστον, «ἴπο υστθαίοςῦ 
ποπ ὑλαῦ {16Υ ῬοββΙβΙγ 
οαη) 
[08, Ἠοτοά. ΤΙ 44 ὅσας ἂν πλείσ- 
τας δύναιντο καταστρέφεσθαι.] 

111. ψ](μ ρτοροβ1{1οη8: 
κκ 161 ὁ ὅπου ἂν περὶ πλείσ- 
του τιμῶνται (τὸν σῖτον) 1.6. 
πιααϊποϊ Γαοζισιί, «πεοκοι. 16 
{01, 1.6, οτί], πιοβῦ 

ΙΥ. αἀτοετρία] ἆβαρθς: 
τὰ πλεῖσταξτὸ πλεῖσ- 
το», Ῥίεγιπιφιο, «{οΥ ἴῑα 
πηοβύ Ῥατή)ς τν 104, νπ ὄ, 
ΧΥΙ 98 

πλείων γ. πλέων, πλεῖον ν. 
πλέον, πιαίον, Ῥΐις, ’ πιοχθ’, 
«ρτοεβί{εΓγ’: Υν 44 πλείων εὐ- 
µάρεια, Χνπ ϐ4 πλείονα 
καρπόν, κκ 108 ὥστεπλείω 
τὴν ὕλην γίγνεσθαι, 198 
πλείονα ἐπίδοσιν νι 1899 
πλεῖον µέρο, χνπ ϐϱ0 
πλεῖον ὕδωρ, 61 πλεῖον 
βάρος, ΙΧ 96 πλείω πράγ- 
µατα, ΧΧ 86 ἐργαστήρων καὶ 
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πλεόνων καὶ µειόνων. ὙΙα 
ἴπο ϱαὈείαη(ἶνο απάετείοοᾶ: 
κ 20, 22 πλείω ἐστί µοι 
τών ὄντων, ΤΙ 96 ἔστι ὅτῳ 
πλείω ἐπιτρέπεις ἢ τῇ γυ- 
ναικί; Ὑ 40 τίς τοῖς ἐργαζο- 
µένοι πλείω τέχνη ἀντι- 
χαρίζεται; στ 81 ἀριθμῷ 
πλείω ξυμβέβληται 

2. η] 1ο ατγο]ο: ἅγιτ 
05 τοῖς δυνατωτέροις τρέ- 
Φειν ἂν τοὺς πλείους (’ ἴ]θ 
6τοβίοτ ἨΠΙΤΙΡΟΣΥ ᾽) προστάξ- 
αιμι 

Τ. Ῥοθοπ]ας Άδασθι οἳ 
ὨθΊΙ{6τ:--1. 888 ηοιἩς τ 
90 πλέον ἂν εὕροι ἢ ἑκατον- 
πλασίονα τούτου, 11 17 οὐδὲν 
πλέον ἀλλὰ καὶ µείονα 
κεκτηµένους, Υ1Ι 155 πλεῖον 
Φέρεσθαι τούτου τοῦ ἀγαθοῦ, 
1898 τοῦ στέργειν τὰ βρέφη 
πλεῖον (8 ϱτθεβί6τ ΒΊ8Τ6, 
Ἠϊρηεχ ἄερτορ, οἳ Ῥατοπία] 
{οπᾷπεςβ 
[ΟΕ Βορί. Ο. Ἡ. 1189 τίς ἀνὴρ 
πλέον τᾶς εὐδαιμονίας φέρει;] 

9. 85 4π αἀνατρ: οσίτα 
οοηβίτ. καί 17 πλεῖον ἢ ἐν 
διπλασίῳ χρόνῳ {οχ ἐν πλεί- 
ονιἢ ἐν δ.χ. 966 ποῖο θά 1. 

πλεκτόςὃὸ, ή, ὀν, πίοτίιδ, 
ερ]αι{θᾶ”, «πβδίθᾶς ντ Τ4 
διὰ ξυλίνων σκευών καὶ πλεκ- 
τῶν (6τορεβ’) ὁρμίξζεται ναῦς 

πλεονεκτεῖν, Ῥζιιβ Παῦεγε φιατι 
αἰίεν, Ρΐι5 αέφτιο Ἱαῦετε, το 
Ἠαγθ 1ΠΙΟΤΘ)᾽ ἴπαπ αποίηες 
οἨ {απ οπθ”5 ἆπα: ντι 146 
οὐκ ἂν ἔχοις διελεῖν πότερα 
τὸ θηλυ ἢ τὸ ἄρρεν τούτων 
πλεονεκτεῖ, 1.6. 'Ἠ85 
Ίαχραυ εἸιατθ οἳ {εβθ” 

πλεονέκτης, ου, ὁ, «ιιῖ Ρῖιι5 
ασηιο Ιιαῦεγα οιιρῖί, αἴεπιί 
αρροείοη8, ΄ ΡΊΘΘΔΥ, Ρ6Τ8ΡΒΡ- 
Ίηςρ 1ηΘΠ ”: ΧΙΥ 9ῦ ἀνηκέστους 
πλεονέκτας 

"Ῥθορ]θ: 

πλησίον Ξ πέλας, 

πλοῖον 

... εν, Ρἶεπιθ, γε[ετί», 
πα] ο. βεη. τν 69 γῆν 
-- ρη δένδρων καὶ καρπῶν. 
2. αΏβο]. [γεγφµετ», {αἱ οἳ 

ἐπγε]] αὐθοπᾶςά”: 
ν 48 αν η ἄλλη τέχνη ἑορτὰς 

πληρεστέρα» ἀποδεικνύει 
(τῆς γεωργίας); αεοοτάίπᾳρ 
{ο Βήτα”, ΤΕΥΙΙΠΙ οορία αὐιί- 
ἀαπίίογορ, Ὀαυ οἳ. Απδῦ, 
Έοσ]. 9 εἰ πλήρης τύχοι 
ὁ δῆμος ὤν, Χθη. ΑίΠ. Ἠοθρ. 
π 1Τ ἐν πλήρει τῷ δήµῳ, 
Ίβοστ. ο Ῥασθ Ρ. 115 ο 
ἐπειδὰν πλῆρες ᾖ τὸ θέα- 
τρον, Απᾶοο. αυ 10 ἡ βουλὴ 
ἐπειδὴ ἦνπλήρης. Τ παρύ 
8150 ΤπθαΏ ϱεγ/ΓεοίίογΘΒ, φιῖ- 
θιι5 αἆ {πδίαπι πια πιά ἵπιθηι 
φεϊ]ιζί ἄοοδί, '11οτθ ϱ60Π]- 

Ρ]οίο”, ὁ ρετ[εοῦ ᾽: οἳ. Ηετοᾶ. 
τΠι 1922 ἐπερώτεον τὸν θεὸν 
εἰ λελάβηκε πλήρεα καὶ 
ἀρεστὰ τὰ ἀκροθίνια, Ώθπῃ. ο, 
Αγ]βίορ. 1 δ 21 φέροντα τὴν 
τῆς σωτηρίας φορὰν πλήρη 
τῇ πατρίδι, Χεη. ΑΠΡ. ΥΙ 
6, ὅ φέρων πλήρη τὸν 
µισθόν. 8. οατϊαϊίμς, 
εραρβοᾶ”: αι 111 µήτε κε- 
νὸς µήτε ἄγαν πλήρης. ΟΙ. 
Ἐπρα]ας Ὥο]οτ {π. 1 (Μαι. 
2}. οοπι. 6Τ. Τά 220) κεχόρ- 
τασµαι μὲν οὐ κακώς ἀλλ᾽ εἰμὶ 

πλήρης 
Φχορο, 

(ηραχ Χικ 195 ἄμπελος--- 
ὅταν ἔχῃ τι πλησίον δέν- 
δρον 

πλοῖον, ου, τό, πανῖς, Ἱπαρτῖταϊς 
οπετατῖα, α ΑΠ1ρ ος γεςβε] 1π 
Άδεπετα] β6ηΏ5θ; ὙΠεπ)(ναῦς, 
ἐα πιθτοπαη{-παη κκ 157 
ταῦτα εἰς τὸ π. ἐνθέμενοι, 
νι Τ1] τὸ µέγα πλοῖον τὸ. 
Φοινικικόν, Ὑτα Ττ ναῦς πολ- 
λοῖς µηχανήµασι ἀνθώπλι- 
σται πρὸς τὰ πολέμια πλοῖα, 



πλοῦς 

109 ἐν τοῖς πλοίοις καὶ µι- 
κροῖς οὖσι 

πλοῦς, πλοῦ, ὁ, πανἰφαίἰο. ές 
ερα1]1ης’,  νογαρθ’: ντ 96 
ἐν τῷ πλῷ, ! ἀπτίηρ ο 
νογαρθο’, και 17 τὸν αὖ- 
τὸν ἀνύτουσι πλοῦν, ΧχΙ 
18 ὅταν δέῃ περᾶν ἡμεριοὺς 
πλοῦς ἐλαύνοντας, Ἱθὶ πε- 
ρᾶναι 8. περαίνειν απῖ απ 
Ἰεσεπάτπα ρα{οιῦ 

πλούσιος, ία. (ον, ἀἄΐυσς, «το: 
1 118 τοὺς μὲν πάνυ ἀπόρους 
τοὺς δὲ πάνυ πλουσίους,ΧΙΥ 
80 ορώντες πλουσιωτέρους 
γιγνομένους τοὺς δικαίους 
τών ἀδίκων, χι 1921 ἐν τοῖς 
πλουσιωτάτοις. αν. 
Ικ Τθ πλουσιώτερον (οριι- 
Ιοπεῖιι) καὶ ἐλευθεριώτερον 
βιοτεύοντας 

“πλουτεῖν, ἀἰυἰίεπι 6556, “{ο ἵνο 
χίοἩ ὃς ττ 0, 19 ἱκανώς πλου- 
τεῖν ἀῑοϊίαχ ἵ5 απὶ Ῥτο βτια 
οοπᾶΙ6ΐοπθ ραδῖς Ἠαθεί, 47, 
68, πι δ0 µέλει σοι ὅπως 
πλουτῇς; 

πλουτηρός, ά, όν, ΄εησίοΏῖηρ”: 
Ῥοΐας ὃ, 110 πλουτοποιὸν 
χρῆμα καὶ πλουτηρόν, καὶ 
τὸ χρηµατοποιόν. τἹ το ὁρῷ 
σε ἕν τι πλουτηρὸν ἔργον 
ἐπιστάμενον, τὸ περιουσίαν 
ποιεῖν, 1.6. γαἰϊοποεπυ ἀῑυτείας 
εοπιραγαπᾶί 

| πλοντίχειν, ἄἰίατο, Ἰοσιρίείαγε, 
{ο εητ]ο]”: πτν 40 οὐ μόνον 
πλουτίζων ἀλλὰ καὶ τιμῶν 
τοὺς οἰκέτας 

πλοῦτος, ου, ὁ (ἴτοπα {πο τοοῦ 
ΤῬϊε 1ο 811’, εδεεη 1η πίµ- 
πλη-μι πλή-ρη, Ἀπλέ-ος, 
πλε-ίων, πλη-μυρίς, πλή-θειν, 
1ιαῦ. ᾖϱρίε-πιδ, ᾖΤί6-γιδφιο, 
Ῥζι-γἰπῖ, 1, ΜΕΥΕΕ, Τεν. 
ἄναπιπι. απ ). 600), αἰνῖ- 
ἐἶας, 1ΙΟΏΘΒ’: Χ 40 πλού- 
του καλῶς αὐξομένου, 116 

125 πόθεν 

ταῖς τοῦ πλούτου ἐπιμε- 
λείαις 

πνεῖν, αρίγατε, {ο Ἠ]ου”: τς 
στ. στὰς ἔνθα πν εἲ ἄνεμος 

πνεῦμα, ατος, τό, αιω'α βιαυῖ», 

έα Ὀχθεζθ”: Υ 40 θερίσαι ὑδασί 
τε καὶ πνεύµασι 

πνίγειν, 5ι{/οσαγεν "Το οπο]ε”: 
χντ 109 ἣν ὕλη πνίγῃ τὸν 
σῖτον (ΡτοῦαΡ]γ ἔχοπι πα 
χοοῦ ερπῖᾳ, ερίπᾳ Ὑπεηποθ 
σφίγγει») 

πνιγμός”, οῦ, ὁ, φι[]οσα:ζο, “ᾳ 
ομλο]άπα’: αντ 92 ὕλη συν- 
εξορμᾷ τῷ σίτῳ καὶ παρέχει 
πνιγμὸν αὐτῷ ι 
α, ας, ἡ, Ἰεγρα, ϱΊαπιεπ, 
ἐσταββ), ΄ΠΥ Ῥ]απί {παί 
Ῥθαις 165 ΊθανθΏ απᾶ βεοᾶ 
ἔτοπα {1ο τοοῦ” 

[τὸ ἀπὸ ῥίζης φυλλοφόρον προῖΐον 
ἀστέλεχες, ὁ καυλὺς, σπερµο- 
Φόρος, οἷον ὃ σῖτος καὶ τὰ λα- 
χανα Τπεορηταδίας Ἠ150. ρ]απῦ, 
1 ὃ, 1]: 

Χντ ϐ3 (εἰκὸς) τὴν πό αν ἆνα- 
στρεφοµένην κόπρον τῇ γῇΏ 
παρέχειν 

ποδιαῖοςδ, α, ον (πούς), πιεπειι- 
γαπι απίις ρε Ἰιαῦεπς, 
ἐπιεαςατῖηρ α Γοοῦ): (βόθυ- 
νον) τὸ βάθος ἐλάττονα ποδι- 
αίου ἄπῦ. 

ποθεῖν, «οβίάεγατε, “ο τηῖςς’, 
(ρτοβαΏΙγ ποπι {πο τοοῦ 
Ὀ]ιαᾶ]ι «ἴο Ὀο ἵπ ραπ’, «ἶο 
ϱαῇθγ), πῃσπσο ἔ-παθ-ύν, 
πάσχω (παθ-σκω), πένθ-ος, 
πῆ-μα): ΥΠΙ 06 ἡ χώρα αὐτὴ 
τὸ μὴ ὂν ποθήσει, Β9, 4386 
11 τοροποεπᾶα ϱαπ{ 

ποθεινός, ή, όν, επορἰαέιε, σγα- 
ἔωμδ, ]οησθᾶ {οτ”: ν 49 οἰκέ- 
ταις προσφιλεστέρα ἢ γυναικὶ 
ἡδίων ἢ τέκνοι ποθεινο- 
τέρα 

πόθεν» απᾶεξ “τοπ πΠθτθ 2’, 
εποπα π]αί ροϊη{δ’: αντ 40 



190. ποιεῖν 

πόὀθεν βούλει ἄρξωμαί σε 
ὑπομιμνήσκειν; 

ποιεῖν :---Α. ε[ίσθγο ιέ οπἰρἰαὶ 
αἴϊφιίᾶ, «ἴο ο9818θ ΒΟΠΊΘ- 
{Πΐηρ {ο οχϊαῦ”: 

1. οἳ πιβίοτ]α] {μΐηρς, 
αὐγίσαγί, «ἴο πια], ἐἴο 
πηβητ[αοἴπτο”: Χιπ ὄ8 ἵμα- 
τία καὶ ὑποδήματα οὐχ ὁμοῖα 
πάντα ποιῶ. ἔτο ογθαί{θ”: 
ΣγΙ Τ9 εἰ σκάπτοντες τὴν νέον 
ποιοῖεν. ἑίο ρτοάπςρ’: 
1 26, πι ΤΙ, αι 84, χχι ὄ8 
περιουσίαν ποιεῖν 
[08, Αγὶςύ, Ῥῃο. 1925 κριθὰς ποι- 
εἲν πολλάς, οἶνόν τε πολύν, Ώρτῃ. 
βάν. ῬΗβεῃ. δ 20 ἐπειδὰν ποιῃῇς 
σίτου µεδίµνους πλεῖον ἢ χιλίους, 
19. δ 91 πολὺν καὶ σῖτον καὶ οἶνον 
ποιοῦντες] ὶ 

2. 'ἴο πιαζκο’, “οτραίθ, 
εῬτίπρ 1πίο οχ]βίοηοθ’;: κ 46 
οἱ θεοὶ ἐποίησαν ᾖἵπποις 
μὲν ἵππου βουσὶ δὲ βοῦς 
ἥδιστον 

9. οοπεῖίισογο, δαποΐγα 
Ιεφίθιι, ἴο οτάαίη): απτ 99 
οἱ θεοὶ οὐ θεμιτὸν ἐποίησαν 
εὖ πράττειν 

11. οἳ Ἱπππασίοτία] 
{Πϊπρα, ε[ίοργαε 5ἰαξιπι, α1ιδ- 
ἴογεπι 655ε αἰϊσιῖιδ γεὶ, ο, 
ΙΠβΗ. αιιοίογεπι 6898ε τιὲ ]αὶ 
αἰϊφιωϊᾶ, ε[ιοσγε μέ, {ο οι πβθ’, 

ἐρτίης αὐοτπό ἴλπαῦ τι 06 
ὁμολογεῖν µε ἐποίησας 1.6. 
επιαᾷθ 11ο οοη{θςβ’, τς τὸ 
ἐπιγιγνώσκειν αὐτὴν ποιοῦν- 
τες, ΧΙ ὄδ τοὺς οἴνου ἄκρα- 
τεῖς οὐκ ἂν δύναιο ἐπιμελεῖσ- 
θαι ποιῆσαι, κκ 10 οὐκ 
ἐπιστήμη ἐστιν ἡ ποιοῦσα 
τοὺς μὲν εὐπορεῖν τοὺς δὲ 
ἀπόρους εἶναι. ΒΟ αἱβο 
πΏθη {ο]]οποᾶ Ὦσ α τοῖα- 
νο οἶατδο Π]κο Τιαί, Γασεγε 
ωί; κκ 326 οὐκ ἐπιμελεῖται 
οὐδὲ ποιεῖ ὅπως ταῦτα ἔχῃ. 

2. ΜΕ. δίοῖ οΟπιραταγε, 

«γυναῖκα). 

6ο Ῥτοστπτο {ον οπθβε][’, έέο 
ραϊη): νι δδ ἀπὸ γεωργίας 
τὸν βίον ποιεῖσθαι 

[0ἱ. Έππς, τ ὅ τὸν πλεῖστον τοῦ 
βίου ἐντεῦθεν ἐποιοῦντο, ΑγὶΦέοῦ. 
περὶ ὄῴων ἰστ. 9, 3, 1 ἀπὸ τῶν 
αὐτών ποιεῖται τὴν ζωήν] 

οοπβἰζέιεγο, {ο αρροϊηζ”: τς 
62 τὴν ταµίαν ἐποιησάμεθα 
ἐπισκεψαμένη ἥτις ἐδόκει εἶναι 
ἐγκρατεστάτη γαστρός 

8. ψΙἩ ποιης ρορῃητας- 
ἠσα]]ψ {ον ἴλμο νοιῦ ΄ Γγοπα 
ΨΥΠΙΟἨ ἴῃο ηοιη ἶ5 ἀθγ]νεᾶ : 
κ 127 εἴ τινα τούτου ἐπιμέ- 
λειαν ποιῇ 

111. πλ α ἀοπρ]ο αοο, {ο 
ἀεποίθ απ ο{{οοί ο:οΏβΏσο 
Ῥτοᾶτασεᾶ, νηὰ απ Αά]. 
85 Ῥτοᾶῖο,, γεάᾶετε αἰίφιιθπι 
αἴἰφιωίᾶ, ἴο πηακο βο απᾶ 
βο: υπ 232 ὅταν ἀνεπιστή- 
µονα ταλασίας ἐπιστήμονα 
ποιήσῃς, ΧΙ 9ὔ ἀρχικοὺς 
ἀνθρώπων ποιεῖν, 98 δεσπο- 
τικοὺς ποιεῖν, χι 158 τὸν 
ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν, 
100 τὸ ψεῦδος ἀληθὲς ποιεῖν, 
ΧΙΙ 98 ἄλλους ποιεῖν ἐπιμε- 

λεῖς, ΧΙΙ 44 ἀνθρώπουε πιθα- 
νωτέρους ποιεῖν, χν 96 εὔ- 
νουν σοι ποιεῖν αὐτον, τν 116 
τὰς χώρας ἐνεργοὺς ποιοῦγ- 
τας, 126, ας 190 πολλοὺς 
χώρους πολλαπλασίου ἀξίους 
ἤδη ἐποιήσαμεν. να Ἡ 
α βαββῦ, ντ 161 κοιωνοὺς 
τέκνων ἐποίησεν (ἄνδρα καὶ 

ΜΕΡ. Υπ 9850 
ἐὰν ἐμὲ σὸν θεράποντα ποι- 
ἤσῃ, ΧΙπ 99ὔ ἐπιστήμονα 
καὶ πιστὴν καὶ διακονικὴν 
ποιησαµένη, ΧΙΙ 108 ἔπιμε- 
λητικοὺς ποιήσασθαἰτιυας 

1’. ἩΕΡ. Ῥιαγε, αῖβ- 
ἐπιαγο, “ἴο τηα]κθ) 1.6. «ο 
Ἠο]ᾶ”, «ἴο ἄθεπι), «ἴο ο0Π- 
βἱᾷετ α ἐμϊῖηρ 88) 



ποιητής------------- 

[0ἱ. ΒμαΚεςρ. 7Γεας. ν δ1 πια κο 
ποῦ ΠπροβΙο]θ {παῦ νγπ]οῖι Ῥαῦ 
56εΠΗ5 ππ]κο, 416 αοεῖῖ ν ὃ, ὅ 
πια κο 16 πα αγ] τοΏςθ]]1οἨ, ἆοπθ 
1’ πα Ώ]ασθ οἳ γου/{Ἡ, Ἠιπέ. 1 5 
888 Ίππο πιο ποῦ βἰπΏ{εᾶ Ίο 
ἴηο Ῥαφ1ςκ, σον. 1 1, Τ9 νους 
νἱτίπο ἵ9 {0 τη ἆ Ἰκ 6 Είπα νιοτίἩγ, 
π/πονο οὔεποῬ 5αράπθς Ἠἰπα]: 

αχ 101 ὅπου ἂν περὶ πλείστου 
αὐτὸν (5ο. τὸν σῖτον) ποιών- 
ται οἱ ἄνθρωποι, 1.6. Ρἱιγέπιϊ 
αεἰαπί, «γα]αθ τηοβί ΠἱρΏ]γ᾽ 

Β. αθεγε, ἰοᾷο))(πάσχειν: 
ο, 80ο. 1 191 ποιεῖν βουλό- 
µενοι ἀφ ὧν ἔχουσιν ἀγαθά, 
Χχ 99 ταῦτα οἱ μὲν ποιοῦσι 
οἱ δ᾽ οὔ, ττ 110, νιτ 90, αι 118, 
195, ππ 109, χττ 90 ὁ τοῦτο 
δυνάµενος ποιεῖν, νΙΙ 11 ποῦ 
διατρίβεις καὶτίποιεῖς;, ΥΤ2, 
χι 98, χχ ὃ ἃ δεῖ ποιεῖν, ΧΙΙ 
06 τὰ δέοντα ποιεῖν, νι ὅ9 
ὅπως ἃ μὲν ἆγαθά ἐστι ποιώ- 
µε», ἃ δὲ βλαβερὰ μὴ ποιώ- 
µεν, Τ ϐ2 θαυμαστὸν τοῦτο 
ποιεῖν, ὅτι...ἐγέλασας, Ὑτί 
107 παρ’ ἃ ὁ θεὸς ἔφυσε ποιεῖ, 
πχ 86 ἤν τις παρὰ ͵ τοὺς νόμους 
ποιῃ, ΥΠ 96 ταῦτα ὡς βέλ- 
τιστα ποιεῖν, στα 19 ποιώ- 
σιν ὅ τὲ ἂν τύχῃ, ΙΧ 86 τὸν 
ποιοῦντα τὰ νόμιμα, χι 10 ἃ 

ποιῶν διατελῶ, ΧΙΠ ὄδ ὅσα- 
περ ποιῶν πιθανωτέροις χρώ- 
μαι, αχ 199 ὅπως ἔχοι ὅ τι 
ποιοίη, Χχι 99 ὀφθῆναι καλόν 
τι ποιοῦντας, 14 τοιαύτα 
λέγειν καὶ π., 92 αἰσχρόν τι 

ποιεῖγ. ποιῶν, Φιιο 
Ταεἴο, φιια αγίο, “ὮΥ π]αῦ 
ΙΙΘΟἨΡΒ’: ΤΠ ϐ ὅ τι ἂν ποιῶν 
αὔξοιμι τὸν οἶκον, ντΙ 16, Χνττ 
97, ντι 98 ὅ τι ἂν ποιοῦσα 
συναύξοιµι τὸν οἶκον. 5ο 
ταῦτα ποιῶν, Ἰιοο πιοᾷο, 
Ίαε ατίε, “ὮΥγ νοβθ ππεβης’: 
1ν ϐ8 

2. ο. ἀπρ]. αοο, α[σεγο, 

ποικίλος 1273 

ἐγαείαγε, “1ο ἄο 5οπιοϊηῖπα 
{ο αποίλεγ’: ντ 221 τοὺς σώ- 
Φρονας εὖ ποιῆσαι, ΧΙ 1599, 

196, ας ΤΤ εὖ πάσχουσα (ἡ 
Υῆ) εὖ ποιεῖ 1.6. ϱγαίΐίαπι 
φιιαξί τε[ετί 

8. πΗἩ 4η αἀγετο: τὸ ταῦ- 
τα οὕτω ποιεῖν, να 89 οὕτως 
ποιεῖν, κχὐδοϊμὲνποιοῦσιν 

οὕτως οἱ δ᾽ οὔ, 46, ντῃ 91 ὅταν 
τεταγµένως ποιῶσι, χι 19 ἐάν 
τί σοι δοκώ μὴ καλώς ποιεῖν, 
χν 09, ὅπως ἐποίησεν, ΧΝΤΙΙ 
16 ὀρθώς ποιεῖν. ΡΑΡΒΡ. 
Υ 91 τὰ καλώς ἐγνωσμένα καὶ 
πεποιηµένα. «κι ῇ ὅτι 
ποιητέον (/ασετε οροτίεῖ) 
καὶ ὁπότε καὶ ὅπως 

4. Ἱδοᾷ τὶοατιοαςΙγ {οτ 
οίπαγ τοτΏς {ο 5ρατο ἴἶε 
τοροεδίοι οἳ ἔλεπα κο Τιαῖ, 
Ἰασετε (568 ἩΙΥ Ἡ. ΟἨ Οἷο, ἄθ 
οἳ, τ64 1. 18): «ἴο 4ο ϱο) 
1.9. αοῦ αοοοτ6Ίπρ {ο π]αῦ 15 
ρα] Ῥε[οτο: 1 117 ταῦτα μὴ 
θέλοντας ποιεῖν (85ο. αὔξειν 
τοὺς οἴκους), 1985, να 219. 
τλήµονές εἶσιν εἰ τοῦτό Ύε 
ποιοῦσιν (89. µάτην πονοῦ- 
σιν), τ 110, κι 106, ατς 69 
τὸ αὐτὸ τοῦτο ποιεῖν (89. ἐξ 
αὐτῶν βλαστάνειν τὰ φυτά) 

ποιητής, οὔ, ὁ, “8 τια]κετ’, 1.6. 
Αα Ὑτ]ίοτ οἳ παθίτίσα] ΟΟΠΠΡΟ- 
βἶοἨ : ΤΙ 66 θεᾷ...τοὺς τρα- 
γῴδούς, οὐχ ὅπως ποιητὴς 
γένῃ' οὐ γὰρ ποιητὴς βούλει 
γενέσθαι 

ποίκιλμαδ, ατος, τό, οριι αγία 
υατίοφαίιπι,  οτπαπιθηία] 
ποτ]: τς 11 οὐ ποικἰλ- 
µασι κεκόσµηται (ἡ οἰκία) 
πἨετθ 568 η. 

ποικίλος, η, ον, ῬτοΡ. 90Υ8ΐσο- 
1οΥ, "πιΒηΥ-οο]οπτεᾶ) Ἠσποθ 
ππιεέρῖεα, “πιβπΙ{ο]ᾷ”: αἶδο 
αὐείγιδις, ρετρίεσις, α[ιεῖ- 
1ἱ5δ, αὈρίτβο”, «ἀμποπ]ς’, 



19283. ποῖος-------------- 

« Ἰηπ]οα{ϱ”: ΧΝΙ ὃ οὐ χαλεπόν 
ἐστιν ὃ λέγουσι ποικιλώ- 
τατον τῆς γεωργίας εἶναι (86- 
οοτᾶἰπᾳ ἴο οἴμετβ «ἀϊνοτεῖ- 
Β64λ), Χντι 43 ἐν τῷ ῥίπτειν 
τὸ σπέρμα ποικίλη τέχνη 
ἔνεστι 

ποῖος, α, ον, Ὑιιαῖίςᾷ «οἳ ν]αί 
Κπᾷ 2’ 1ν 25 ποίαις (τέχ- 
ναις) συμβουλεύεις ἡμῖν χρῆσ- 
θαι; ἍἉΝΠ {πο ατύ. πηθη 
πο ᾳπθβί]οη 1Π1ρΙ168 α ΠΟΏ 
νΙΟἩ 15 ἀεβπεά ὮΥ {πο ατῦ. 
ος {μθ οοη{οχί: χθτὰ ποῖα; 
ΧΥ 14 τὸ ποῖον; 

πολεμικός, ή, όν, ὑοϊζίσις, «ο 
να’: τν 90 γεωργίαν τε καὶ 
τὴν πολεμικἠὴν τέχνην, ν 98 
πρὸ τῶν πολεμικῶν πρά- 
ξεων, 1ν 95, 08, 98, 166, ντ 
πολεμικῶν ἔργων, ΧχΙ ὅ πά- 
σαι πράξεσι...καὶ πολιτικῇ 
καὶ οἰκονομικῇ καὶ πολε- 
µικῃ, 1 1926 τοὺς μὲν καὶ 
πολεμικὰς τοὺς δὲ καὶ εἴρην- 
ικὰς ἐπιστημας ἔχοντας 

2. Ὀε]ζίσοδιις, «νγατ]ι]κο Ἰ: τΥ 
1217 ἐπηγάλλετο ἐπὶ τῷ πο- 
λεμικὸς εἶναι 

πολέμιος, ία, τον, Ἰιοβεἡ1ἱᾳ, «ο 
ΔΏ ΘΏΘΠΩΥ᾽: ἡ πολεµία (5ο. 
χώρα), ιοβέΐσιιπι, 'ΒΤ ΘΠΘΙΙΥ 8 
οοπΠΙΥΥ᾽: Χχ 96 διὰ πολε- 
μίας πορευοµένους 

{οἱ, Ατὶαζ. Ὑεερ. 1165 ἐς τὴν πο- 
λεμίαν ἀποβιβάζων τὸν πόδα.] 

α5 Βαῇϱῦ, ]ιοβέΐ8, ΄8Ώ ΘΠΘΠΙΥ᾽: 
ΥΠ 40 τίς οὐκ ἂν πολέμιος 
Φοβηθείη; Ἱν 44 ἣν πολέ- 
µιοι ἐπίωσιν, ν θΤ ἐπὶ τοὺς 
π. σὺν ἀνθρώποις δεῖ ἰέναι, τ1. 
τὸν ἐπὶ π. ἄγοντα, νι 90 πο- 
λεμίων εἰς τὴν χώραν ἰόντων, 
ΥΙΠ 2ὔ τοῖς π. εὐχειρωτότατο», 
97 δυσχερέστατον τοῖς π., 48 
φοβερὸν πολεμίοις 

2. ἆε ργίυαία ὑπυπιοϊίία, 
«8 (Ρ6Υβοπα]) οπθτηγ: ατ 44 

πολιτικός. 

συμφέρει αὐτοῖς φίλους εἶναι 
μᾶλλον ἢ πολεμίους 

πόλεμος, ου, ὁ, θείἴωπι, «να: 
1 4] ἣν π. γένηται, Ιχ δΤ ἐσ- 
Μῆτα ἀνδρὸς τὴν εἰς πόλε- 
μον, ΧΙ 68 ἐκ πολέμου κα- 
λῶς σώζεσθαι, Τθ, 88 ὅπως 
ἀσκεῖς τὰ τοῦ πολέμου, 1ν 

115 τοὺς πολέμῳ ἀγαθοὺς 
(5ίχεπµος, 'ϱα]]απ{) γεγονό- 
τας, ΧΙ 4ὔ ἐν πολέμῳ καλῆς 
σωτηρίας, Υ ϐ8, χι 103 ἐν τῷ 
πολέμφ (έ1π πιο οἱ νιατ 3, 
ν 97 τοὺς ἐν τῷ π., τῶν ἐν τῷ 
π. ἔργων, 110 τοῖς "εἰς τὸν τ. 
ἀσκήμασι 

πόλις, πόλεως, ἡ, ιγῦ8, εἰυίίας, 
γεβρινϊίσα, « οἳγ’, «ἴλπα 
βἰαΐθ; τν 25 ἐν ἑνίαις τῶν 
πόλεων, νι 49 εὐδοξοτάτη 

πρὸς τών πόλεων, ΥΙΙΙ 19Τ 
µυριοπλάσια ἡμῶν ἅπαντα 
ἔχει ἡ πᾶσα π., 1Υ 19 φίλων 
καὶ πόλεως συνεπιμελεῖσθαι, 

1 99 τὴν π. αἰσθάνομαί σοι 
προστάττουσαν μεγάλατελεῖν, 
ΧΙ 6δ ἡδύ µοι δοκεῖ τὴν π. 
μηδὲν κατ ἐμὲ χρήµασωυ 
ἀκόσμητον εἶναι, 62 τὴν π. 
κοσμεῖν, 8ῦ φίλους ἐπωφελεῖν 
καὶ πόλιν ἐπισχύειν, 90, 99 
κατὰ πόλιν (1π {ον} 

[οἱ ον. 14, 1τὲ ἐκ πόλεως, ὅ, 9 
καὶ ἑαυτοῖς καὶ πόλει, ΤΙ νο 1 εἰς 
πόλιν (Υ. ]. Πέρσας), Υεοῦ, ΤΗΙ 10 
ἐνπόλει.] 

1 116 ἐπιστημονέστατοι τῶν 
ἐν τῇ π. 1.6. οἰυίμπι, νι 926 
συναποδοκιµάζειν ταῖς π. τὰς 
βαναυσικὰς τέχνας, τς 82 ἐν 
ταῖς εὐνομουμέναις π. 

πολίτης, ου, ὁ, οἴυίθ, 'εοἰβίπθη”: 
1 ὃτ πολίτας δειπνίζειν, 
νι ὄ0π. ἀρίστους παρέχεσθαι, 
1ν 24 τῶν πολιτῶν οὐδενί 

πολιτικός, ή, όν, οἰυϊ]ίε, αἴἲ 
γοπιριὐἰίσαπυ Ρεγίίποπα, .θ- 
Ἰοπρίηρ {ο ἴμο βἰαΐο, 'Ῥο-. 



πολλάκις 

Ἡ ος]: πχτ Ὁ τὸ πάσαις 
κοινὸν ταῖς πράξεσι καὶ γεωρ- 
γικῇ καὶ οἰκονομικῇ καὶ πολι- 
τικῇ 

1993 πολύς 

ψζ]ι Ρἷ6, 56οἩ {πι Τιαζ. ππαπῖ- 
Φιῖ-μβ, ρο-]ριζ- 15, «θτπῃ. 
υοῖῖ, υἱεῖ, Ἐτπρι. Γι, 1, 
ΜΕΥΕΕ Ἱ. ο. Ῥ. Τ14), ππιίέμς, 

πολλάκις, «α6ρε, ΙΙΒΠΥ 8 
παρ: νθδ, Τ4, 90, ντπ 145, 
πι 147, κντι 90, κστ 50 

πολλαπλάσιος, αᾱ, ον, Πιι]ίο 

6πηαολ”, «πηΒΗΥ,᾽ “στεαῦ 1Π 
αυαπΗψ ος απιοπη{’ )ί 
ὀλίγος: χυπ 90 ἐάν τε ὀλίγον 
ἐάν τε πολὺ σπέρµα σπείρῃ, 

. πιαίοη, "ΠΙΒΗΥ πιο 5 
ΤΩΠΟΠ ”: ο. ποη. αχ 150 τῆς 
ἀρχαίας τιμῆς πολλαπλα- 
σίου χώρους ἀξίους, Ἱ. 6. 

πι]ίο Ῥζιιγί8 
πόλοςὃ, ου, ὁ (ἴτοπα πο τοοῦ 

Κυεῖ, “το ἵατη ᾽, «τεγο]νο’, 
Ώρποθ πελ ΄ {ο πιοτο αὐοαί ”, 
{ο ο”, 866Ἠ ἵη πέλ-ει, περι- 
πλ-όμενος, ἀμφί-πολος, αἰ- 
πόλος (αἰγ-πόλος), βου-κόλος 
(ΒουκΕόλος), πωλ-εῖσθαι, ἐμ- 
πολ-ή, πάλ-υ Τιαῦ. σοἵ-οπι, 
ασ-οοῖα, ἔπ-εοῖα, ε]-έις, οιῖ- 

ἔωγα. Το ἴ]λθ Β4ΠΙΘ τοοῦ 
Κυεῖ Ῥε]οπῃμ τελ-έθει, περι- 
τέλ-λεσθαι, ἀν-τολή, ἐν-τέλ- 
λομαι ΤΓΟ ΜΕΣΕΗ, Τοετρῖ. 
ὤγαπιπι. τρ. Τ09 {ο11.). χνιπτ 
68 συνώσας τὸν καθαρὸν σῖτον 
πρὸς τὸν πόλον ὡς εἰς στενώ- 
τατον, ποῦ πι επ{γεπιαπι αγεαθ 

γίεπι, 35 1 πόλος ΠηθΒΏ ΄8 
Βο]ά’, Ὀαί δογγαχάς ελ οεη/γθ᾽ 
(5 ἐιγ2): έβ Ῥο]θ ϱοῦ πρ 1η {πο 
οεπίγθ οξἔπο (τοςΗΙηρ-Βοοτ, 
{οσγΏ]ο]Ὦ υπο οα{{]6 πποχο {αεῦ- 
οπεᾶ Ὦγ α τορο τοαοἩῖηρ {ο 
ἴχθ οἴτοαπηίθοτεησθ. Α5 {Παγ 
πηογθᾶ τοαπᾶ 16, ἴἩο τορθ 
οο]]οᾶ 195ε]{ αροαύ ἔμο Ῥο]ο, 
τπβ] {1ι6Υ ποτε ῬτουρΏί πρ 
αἲ ἴμο ορηίτο; ἴμεη {λπεῖν 
Ἠοαᾶς πεταο ὑαπγποᾶά ἵπ ἴπο 
ορροβῖζθ ἀἰτοσθίοι απ] πο 
οογᾶά γαςδ πηποαπᾶ”, σ. 6. 
ΤΕΙΤΟΝ, ἄτεεσε, αποἰεπέ ατιζ 
πιοᾶεγπ, 1 ϱ. 951. 

πολύς, πολλή, πολύ (ἴτοπι 
χοοῦ Ροΐ -ἴο 81”, οοηπεοίθᾶ 

πτ ττντ 

νιπ 106, κ 8 πολλὴ χάρις, 
αχ 128 πολλοῦ ἀργυρίου,1 25 
πολὺν µισθόν, ΧντΙ 9θ σῖτον 
ποτὲ μὲν πάνυ πολὺν ποτὲ 
δὲ μηδ) ἱκανόν, Τῦ πολὺν 
καρπὸν ἐκφέρει», ΧνΤΙ 60 ἐν 
ᾧᾠπολλὴν ἔχει τροφὴν ἡ γῆ, 
Χκ 146 πολὺ ἀργύριον, ΧΙ 
πολλοὲὶ ἄνθρωποι, κχι δΙ 
πολλαἱὶ χεῖρε,νΠ144 π.µυρι- 
δες, Σ125, 48 πολλὰ χρήµα- 
τα, ΧνΥτΙ 8ὔπ.. ὕδατα, χτ4 π. 
πράγματα, ΥΠ Τὸ πολλών 
ξυλίνων σκευών, Τὸ πολλών 
τῶν κρεμαστῶν καλουµένων, 
στι Τ0 πολλοῖς µηχανή- 
µασι, κνπ Ττ πολλοὺς 
ἁδροὺς χοίρους ἐκτρέφειν, κκ 
190 π. χώρους, ΤΠ 18 πάνυ 
πολλὰ καὶ παντοῖα ἔπιπλα, 
στπ Ττπολλὰ ὅπλα. Ὀδεά 
βαραίαπ/ να] : Χντι 232 ἐν 
τῴδε πολλοὶ διαφέρονται, 
αχ 49, χτ 12ὔ ὑπὸ πολλών 
καλὸς κἀγαθὸς κέκληµαι, 124 
ὑπὸ πολλών συκοφαντοῦμαι, 
κι Τ πολλών ὄντων ἐπιμε- 
λείας δεοµένων, χι 193 εὖ ποιῶ 
πολλούς, 196, κια 49 ἂν 
πολλὰ ἀνύτοις παρ) αὐτῶν, 

εχντ 420. ο. Οὲ ἆφορτεο, 
ἐπππομ), «στεαί’. χ116πολ- 
λἠ ἀσυνεσία. 8. Ονα]αο 
ος ποτί]Ἡ: αυ 10 πολλοῦ 
ἄξιος, ΧΧ 192 πολλοῦ ἄξιον 
ἐνθύμημα 

π. Βροθοῖα] πβαρθβ: 
ΡατΏῦ. ο.ΡεηΏ. ΧΠ44 πολλοὶ 
αὐτῶν, ΧΙΠ 88 πολλοὺς τῶν 
νόμων, ΧΥ 09 πολλὰ ἐπιστα- 

Ωω 



1903 πολυφορία-----------πορίζειν 

µενον αὐτῆς (5ο. τῆς Ύεωρ- γανϊίας, «νὶοθ”, ϱνο]κε- 
γίας). 2. Ἰοϊπεᾶ υἩ ἨΘβΑ”: εἴπερ πονηρίαν 

 Ἐποίηθς α]. χιπ 41 ἄλλα 
πολλα µανθάνει 

ΤΠ. Λάνοετρῖα] πβασθε: 
πθαῦ. πολύ, η Ἡ 6ΟΠΠΡΗΤΑ- 
{Ἴνθβ {ο αάά {ο ἐ]ιαῖν οοπΊραΣ. 
10166; πι ίπι, πιιζίο, «8 
ρτοαί ἆθα]”, «Τγ ἔατλι τι 108 
πολὺ δεινοτέρου, Ἱν τ π. 
ἀρρωστότεραι, Χ 8 π. ἥδιον, 
Χτῃ 99 π. ὑποδεέστερα, ΧΥΙΙ 
90 π. κρεῖτον, 1 99, Ἱ δδ 
(πῃθτο οΏβεινο ἴ]ο ΗΥροι- 
Ῥ8{οἨ, πο ποτά β1η{οτνεπῖηρ 
Ῥείνγεθα πολύ απᾶ μᾶλλον), 
πχ 111, αντι 116 π. μᾶλλον, 
κχ 668 π. ῥᾷον. ΙΙ α 
οοΊηΡαΣ, γοτῦ: χα 11 πολὺ 
διαφέρεν.  ΒΙπΙΙ]αΤΙΥ πολ- 
λῷ, πιαϊίο, “Ὦ} ἴατ): ντ 89 
πολλῷ μείζονι χώρᾳ. ὡς 
ἐπὶ τὸ πολύ, ᾖἱογιπιγις, 
πιαφίπιαπι Ῥατίεπι, «ΐοχ ἴπο 
χηοδί Ῥατί : τα 66, 118, κτ 
120. Βο πολλά, αια]{γ- 
ἴηρ γοχΏς, πιιιζέιι, πια(Ίιο- 
066, 8αεβο: ΤΠ 16 πολλὰ ᾱ- 
νιωµένους-- πολλὰ ἀνιώντας, 
γΠ 68 πολλὰ ὑποσχομένη 

πολυφορία, ας, ἡ, ]ογμίίας, 
ἑρτοάπονεπθβΒ): χικ 128 
διὰ πολυφορίαν τοὺς μὲν 
πέπονας δεικνύουσα βότρυς 

πονεῖν (1τοηι τοοῦ Ῥεπ, "το 
{ποπρ]θ οποαβα]’, π]θησθ 
πέν-εσθαι, πέ-νης, πεγ-ιχρός, 
πεγ-έστη», πον-ηρός), Ἰαῦογ- 
αγε, "ο -οτς Ἰατᾷ , 
εἰο]ὸτ να 397 µμµάτην 
πονεῖν, Χιν 44 πογνεῖν 
ὅπου δεῖ, νι 87 µήτεπ ον οὔν- 
τας μήτε κινδυν εύοντα», ΧΧΙ 
25 οὖτε πονεῖν ἐθέλοντας 
οὔτε κινδυνεύει», δ4 οὐκ ἀθύ- 
µως πονοῦντας ὅταν δεήσῃ 
πονεῖν 

πονηρία, αν, ἡ, ἱπιργοὐίίας, 

νομίζεις ἀργίαν τ’ εἶναι καὶ 
μαλακίαν ψυχῆς καὶ ἀμέλειαν 

πονηρός, ά, όν, 1. “ορρεθββοᾶ 
Ὦγ. 1ο”. 9. "οἴβοπιθ . 
8. πια], ἠπιρτοῦις, /Ῥαὰ ”, 
ἑπνοτίμ]εββ’: ντ 9328 ἐάν τις 
π. φαίνηται, κολάσαι, χτι 104 
πονηροῦ δεσπότου οἰκέτας 
οὐ δοκώ Ἀχρηστοὺς καταµε- 
µαθηκέναι, 106, απ 197 ὅτι 
πονηρότατοί εἶσι οὐδέ σε 
λανθάνουσι. πονηρῶς, πιαῖο, 
εραᾶ]γ”: πτ 101 τοῦ διδασ- 
κάλου π. τι ὑποδεικνύοντοξ 

πόνος, ου, ὁ, ἰαῦον, 1οι]”, 
έ1αῦοττ”: πι ϐ89 ὁποίῳ πόνῳ 
χρῇ πρὸς τὴν εὐεξίαν 

πορεύεσθαι,Ρόγᾷ6γε, {ἱογ/[ασσγο, 
ἐἴο ρο), Ώβτο]” ν 2ἱ 
πορεύεσθαι σφοδρῶς (α6- 
Υ{ἱ6Υ Ἅογσεγο, ᾖΓεδιϊπαγθ). 
το πιβτο] ”: υττι 4ὔ καθ) ἧσυ- 
χίαν πορεύονται, 1Υ 191 
ὁπότετῷ ἀδελφφ ἐπορεύετο 
μαχούμενος, Ὑπι 28 πώς ἂν 
πορευθείησαν; τχχι ὄ0θ 
µεγάλῃ χειρὶ πορεύεσθαι, 
νῃῃ 99, 45 ἐν τάξει πορευο- 
μένους 

πορίτειν (1τοπι τοοῦ Ῥογ {ο ϱο’. 
νηθηοεἔμ-πορ-ος,ὁδοι-πόρ-ος, 

πορ-θµός, πορ-εύεσθαι, Τιαῦ. 
Ῥογ-ία, βογ-ἴιι5, ορ-ρον- έως, 
ἐπθκᾶγ {ο βἰατ[᾽, Ρογ-ίαγε), 
α[γτε, κιρρεάίίαγε, ἴο 
Ῥτϊπρ’, “ΒαΡΡΙΥ᾽: ττ 68 πάνυ 
μικρὰ πορίσαντε». 3488, 
νπ 108 τὸ γηροβοσκοὺς κεκ- 
τῆσθαι...τοῖς ἀνθρώποις πορί- 
ζἕεται (πΠῖον Τιογεη]κ]αῖϊ 
ΨΤΟΠἨΡΊΥ ὑταπβ]αίθς ὮΥ Γαοιῖ- 
ἴαφ οοπεεᾶἰδιν, Βία ὮΥ 
1ἱεαί, Τ4ἀε]]-Βοοῦξ Ὦγ «1ς 18 
1η ΟΠ678 ΡΟΥΘΣ’, πἩθγθας {πο 
αιι0]αοῦ 15 1ο ατθοσ]ατ 1π, 
τὸ κεκτῆσθαι.  ΝΜΕΡ. δἱθὲ 



πόρρω---------πρακτέος 

σοπιρατατό, “ἴο Ῥτον]άθ 0ἨΠ6- 
βο]ξ νι: ντ 40 ἀφ᾽ ᾗς τὰ 
ἐπιτήδεια πορίζονται, χι 00 
τὰ ἑαυτοῖς ἀρκοῦντα π., κχ ϐ 
τὰ ἀναγκαῖα π. 

πόρρω, 1 ᾳ. πρόσω, ἴοπρε, «Ταχ 
ΒΝΑΥ᾽: 1 9ὔ πόρρω ἆπω- 
θείσθω 

πορφυρίς, ίδος, ἡ, 9εδίῖς Ρι(γ- 
Ἄαγεα, “ Ῥαχρ]ο ρατηιεηῦ)ς 
χ 24 πορφυρίδας ἐξιτή- 
λους 

πόσος, η, ον, θιαπίιδ, “Ἠουν 
πηαοἩ): π 16 πόσον ἂν 
εὑρεῖν τὰ σὰ κτήµατα οἵει; 

ποτέ, αἰἰφιαπᾶο, οἰἶπι, “006”, 
«Ίο: 1 1 ἤκουσά ποτε 
αὐτοῦ. 2. η Οοττε]αῦ. 
οἸα1β6ς ποτὲ µέν---ποτὲ δέ, 
πιοᾷο---πιοῖο, «αὖ οπθ πιο”, 
--εεῦ αποίηθν 6πηθ): Χνπ 
96 ποτὲ μὲν πάνυ πολύν, 
ποτὲ δὲ μηδ᾽ ἱκανόν. 8. 
19 (ϱπθβίίοης, Ιπίθηβῖνο Ἰϊ]ο 
Τιαϊ, Ταπάσπε, ἑρνογ’. ντ τττί 
ποτ᾽ ἐργαίόμενοι; 

πότερος, α, ον, 1ΐ6Υ, ἑψ]είηος 
οἱ ιο ἔπο᾿: νπ 80 πότε- 
ρος ἀριθμῷ πλείω συµβέβλη- 
ται, Χντ ὄ8δ ποτέρᾳ γῇ ἂν 
πλεῖον (σπέρμα διδοίη») 

ΤΙ. κΕΌὉΤ. πότερον---ἤ, ἵπ 8 
ἀἱξ]αποίίνο 4πθβίίοἩ, τεζγιπι 
----απι, «ΝΠείμου------οτ). (4) 
ἀϊτοοῦ, χντ 28, χνιπ δθ; 
(0) Ιπάϊτεοῦ, χνττ 25, χις 108. 
Βο ΓΡ. πότερα---ἤ, η , 4ἱβ- 
Παποβῖνο ᾳπθείῖοη (α) ἀῑτεοί, 

94, τπ 84, 146, χτ 15, χις 
9δ, πχ 149: (ὐ) πιά χοοῦ, 
νιδ5, ντ 29 

ποτέρως, η πιοᾶο, 1π πΏΙοἩ 
οἱ ἴπο νασβδ: κ1Τπ. ἤ, 
ἵπ Α ἀἰβ]αποιίνο Ιπάϊτοοί 
ᾳπθείῖοἩ, 81. ἴη 8 ἀἱβδ]. ἀῑτοοῦ 
απθβσοη 

ποτόν, οὔ, τό, ηθι{. οἱ γετρα] 
θά]. ποτό, Ῥοΐΐίο, Ῥοίμ, 

που, αἰϊειμοί, αἰἴίφιο, 

1913 

εατιη]κ”: χιπ 68 σίτων τε καὶ 
ποτῶν «πιθαῦ απά ἀτίη]ς” 

68ΗΥ- 
ν/ηθγθ’: Χκ 45 ὅταν διὰ στε- 
γοπόρων ἴἵωσίπου. 1. πῖ 
ήαξίοτ, ορίποτ, (βΏγγήβο”, 
ΕΡοββΙὈΙΥ’, «1 βαρροβθ’: Υττ 
120 τὰ ἄλλα ἤδη που ἀπὸ τού- 
του καλλίω φαίνεται, 46 καὶ 
σύ που οἶσθα. {ο Ηπιϊό 
{ιο πιθαπίηρ οἳ β1ηρ]ο πγογάβ 
Χντι 9 πάντε που οἱ ἄν- 
θρωποι (/εγε Βήτα) 

ποῦ» ιὐίβ «νεο ντ 11ποῦ 
διατρίβει5; 

ποῦς, ποδός, ὁ, 068, -. [οοῦ): 
Χντι ὃδῦ ὑπὸ τοὺς πόδας 
(ζππεπέογιπι) ὑποβάλλοντες 
τὰ ἄτριπτα 

πρᾶγμα, ατος, τό, Υ68, “8 πιῦ- 
{6γ), “θ αγ): π 48 παιδικοῖς 
π. προσέχοντα τὸν νοῦν, 98 
τὰ ἐμοὶ ἀναγκαῖα π., ΧΠΙ 24 
τὸ π. οὐκ ἄξιον καταγέλωτος. 
ΡΙὉΗ. ποροίία, 'Ὀαβιπθββ): 
αχ 96 πλείω αὐτῇῃ πράγ- 
µατα προστάττω, χκυπ 82 
τοῖς ἀσθενεστέροις µείω προσ- 
τάττειν π. 9. γ68 πιοἰεδίαε, 
εὐχοιῦ]θβοτηθ Ῥαβίπθββ ς ΧΙ 
49 ὅπως πολλὰ π. ἔχῃς τούτων 
(τῶν χρημάτων) ἐπιμελόμενος, 
ΧΙΙ ὃὉτ ὅταν ἀπειθῶσι π. 
ἔχειν, Ῥιωπϊγί, «νο ϱεῦ πῖο 
ἰποιῦ1ϱ”, δε Γαΐγε ἄεδ α{[αἴγερ 

πραγµατεύεσθαι, ο. Ἀοο, ταῖ, 
πειοίΐα Φ467Υ6Υ6, το ἰταπβαοῦ 
Ῥαβίπεςββ’:, κτθ1 ταῦταπραγ- 
µατευόµεγνος. εοπατῖ, 
πιοὐϊγί, «ἴο ἴακο 1η Παπᾶ), 
ἑαοπῬίθ οπθςο]ῖ αὐοαῦ”; χ 
69 τοιοῦτον οὐδὲν πώποτε ἔτι 
ἐπραγματεύσατο (/αεεγο 
αιδεύῦαί Βήαχ7) 

πρακτέος, νοτὈ. αά]. οἳ πράτ- 
τειν, “ο Ὦο ἄοποθ: πτ τ4 
ὅταν παρῇ τὸ ιἀρλό 1.6, 
εδί φιιοᾶ αβας 



1923 

πρᾶξις, εως, ἡ, 68 Φεγεπᾶα, Υ. 
σεία, 8 ᾖἰβηβαοβοἨ), 
ἑαΕ1α1τ), “ΟΟΠΟΘΤΠ᾽, 'ΘΠ1ΡΙΟΥ- 
πηθηῦ): ν 25 αἱ ἐτικαιριώσα- 
ται πράξει», τα 112 ἔρχεται 
εἷς τὴν οἰκίαν διὰ τῶν τοῦ 

ἀνδρὺςπράξεων τὰ κτήματα, 
ν 101 γεωργικῶν π., 98 τῶν 
πολεμικών π., ΙΧ δθ τὰς διὰ 
χρόνου πο, ΧΧΙ 8 τὸ πάσαις 
κοινὸν ταῖς π. καὶ γεωργικῇ 
καὶ πολιτικῇ καὶ οἰκονομικῇ 
καὶ πολεμικῇ 

πρᾶος, πραεῖα, πραῦ, πιεί, 
πιαπιδιείιδ, εροπ{1ε”, {απηθ᾽: 
χις 11Τ ἡ γεώργία φιλάνθρω- 
πός ἐστι καὶ πραεῖα τέχνη, 
ἂν 95 (ἔφα) πραέα πρὸς τοὺς 
ἀνθρώπους 

πράττειν [ἴτοπι ἴπο τοοῦ Ῥγάκ 
{το ΑϱΟΟΠΙΡΙΙΦΗ): πράσσειν Ξ 
πρακ-Ίειν, 88 ἀλλάσσειν έ(ο 
αἱίθγ”, {τοπι ἀλλάκ-ᾖειν, 8 τοτα 
{ο χοοῦ άλλα-κ “οἱ α ἀἰΠετοπέ 
Κπα᾽, ἵδ οοπηθοῦθᾷ γγΙἩ πέρα 
«{αγπογ) ἃἂδ Ἰξ περακ-ᾖειν, 
ΨΠΘΠΟΘ περαίνειν], 

Ίαςεγο, Ῥεγῇίσεγε, επεεφιῖ, ' νο 
4ο), ΄θΟΟΟπΙΡΗΡΗ᾽ )( λέγει: 
τπτ 98 τι ὧν δεῖ λέγειν ἢ 
πράττει», να πράττοντά 
τι, 10 ὅταν μὴ πράττῃς τι 
τοιοῦτον, ΥΠ 96 ἠρόμην τί 
πράττοι, χι 90 κἂν δέῃ τι 
πράττειν, ΧΙ148 ἃ ἂν ἐπιθυ- 
μώμεν πράττει», 149, ας 9ἳ 
ὅταν πράττῃ ἐφ᾽ ᾧπερ ὥρμη- 
ται βαδίζων, 101 οἱ πράττον- 
τες ἐφ᾽ ᾧπερ τεταγµένοι εἰσι, 
4 πράττουσιν (ἆ δεῖ ποιεῖν), 
1 1922 τοὺς εἰκῆ ταῦτα πράτ- 
τοντας. τἰ πράττω»; 
αιια γαίϊῖοπεξ ντ 18 τί ποτε 
πράττων ἀγαθὸς κέκλησαι; 
ΑΡρβοΙ. {ο αοῦ᾽: τ 1256 θᾶττον 
.-.Καὶ Κερδαλεώτερον πράτ- 
τοντας, ΡΑΒΡΒ, ΧχΙ ϐ9 ἐν 
παντὶ ἔργῳ, ὅπου τι δι ἀν- 
θρώπων πράττεται, πι 116 

πρᾶξις----------- πρίασθαι 

κακῶς τούτων πραττοµένων 
}{ εὖ τούτων γιγνοµένων. 3, 
σιγαγε, 'ἴο ο Ῥαβ8γ να”, 
ἐπηαηᾶρθ’: ὅ ἢ πράττοντά 
τι ἢ οὐ πάνυ σχολάζοντα, 115, 
να 1608 πράττων τὰ τῆς 
γυναικὸς ἔργα. 11. αγίεπι 
6π6γζςγε, ἴο ΤῬτβοβδθ αἩ 
αγθ): 1Υ Τ τοὺς πράττοντας 
αὐτάς (50, τὰς ἐπιστήμας). 
ΤΠ. ἆςθ τεγατα είαία ἵπ απ]- 
Ῥα5 απῖβ νογραίαχ, {ο 4ο”, 
{ατθ 80 αηᾶ βο’;: χχ 4 πράτ- 
τουσιν ὁμοίως, 27 διαφερόν- 
τως πράττουσι, ἀἴυέγδαπι 
(πιεζίογετι Ὦ) ογέωπαπι οπ1γρ6- 
ιν. εὖ πράττειν, ὕοπα 
ογίέωπια ιωδΐ, "ο ἆο Ὑγο]]”, {ο 
βποσθθᾷ”:. ατ 40, τη 
πραῦ, Λά]. χπ 98 ἀγαβόν τί 
σε βούλονται. πράττειν 
φΙςΏ γοα β100Θ6ΒΡ᾽ 

[0ἱ. Αγὶςέ, Ἐος]μ». 105 ὥστ' ἆγαθόν 
τι πράξαι τὴν πόλιν, 410 }ε8Ρ. 
αἴΐφια ΩΥΟδΡΕΥα Τογίια αία- 
ος Ῥ]αΐ, 841 χρηστόν τι πράτ- 
των 

πρέμνον, ου, τό, ἑαιᾶσα, «ἴ]ιο 
βίθπα”, βίοσἷκ᾽ οἳ α ἴπθο: 
Χικ 60 πρέμγνα πᾶσι τοῖς 
φυτευτηρίοις πρόσεστι 

πρέπειν, ὁοπυεπίγο, «ἴο βαἲ[”: 
ο. ἀα0. 1 16 αὐτὰ (τὰ οἰκή- 
µατα) ἐκάλει τὰ πρέποντα 
ἑνὶ ἑκάστῳ 1.6. σοπυεπ{επέία 
αἶδί ατοεβδεεῦαπιέ 

πρεπόντως, ἀοοεπίαν, 'Ώθοοπῃ- 
{Πρ]γ’: κ 69 π. ἔχουσαν, Τ8 
π. ἠμφιεσμένη 

πρεπώδης, ες», ἐοπυσπίεπιβ, ζε- 
σοπ8, 81), «βραϊ(αδ]θ): ν 47 
ἀπαρχὰς πρεπωδεστέρας 

πρέσβυς, εως, ὁ, δέπέω, ΄8Π 
οἷά τησ”: ντ 252 πρεσ- 
βυτέρα, δΕΠίΟΥ, «ο]άςτ” 

πρίασθαι, «πιεγε, “ἴο Ῥαγ’, 
ΒΘΙΥΘΒ 5 {1ο 80ΟΥ. Οἱ ὠνεῖσθαι 
(ὠνήσασθαι ηοῦ Ὀείπρ πβοᾷ 



πρίν 

ΟοΕ. Νου. Τ,. Ῥ. 151): 1 49 
ἵππον πριάµενος, 87 πριά- 
µενος οἷον ἑταίραν, ντ 199 
πριάμενὀν τἰ σοι ἐξ ἀγορᾶς 
ἐνεγκεῖν 

πρίν, Οοπ]αποίῖοη, απἰέ- 
4 μιαπι, 'Ὀείοτο ἴπαί”, “6ΓΘ᾽---- 
1. 1. πέὮ 1π8, 8ος. α[ίετ 
Ῥοβ]1το εἶααβε: Υπ 140 πρό- 
τερον ἂν πρὶν εὑρεῖν ἀπείποι, 
Χ ὄδ ἁλίσκονται...πρὶν πα- 
ρασκευάσασθαι, ντ 15 οἱ 
πρὶν κελευσθῆναι ὑπὸ τοῦ 
θεοῦ σπείραντες». 2. α[ί6υ 
8 πηοσαίῖνο οἸααβο: τν 166 
µηπώποτε δειπνῆσαι πρὶν 
ἱδρῶσαι. 1. νιἩ 8 βπΙΐθ 
νοτῦ «---ᾱ. ὉἩ Ιπᾷϊο. 80ΟΥ. 
α{ίοτ α ποσαβῖνο οατδο: Ἱ 
656 πρότερον οὐκ ἐπαύσω πρὶν 
ἐξήλεγξάς µε, σπ 47 οὐκ (ἐπ- 
αίδευσα αὐτὴν) πρίν Ύε ἔθυσα. 
9. πλ ἄν απᾶ αοτ. 5αΡ]. 
οπ]γ αἲίο; ποραίϊνοβ απᾶ 
απαβῖ-ηοσα[ῖνος-- πο Ῥεϊηςϊ- 
ρα] νετ Ῥεΐηπᾳ απ οπιρ]ια!]ο 
{αζατε οἵ βοπιο οᾳπἹνα]επί οἳ 
{πο Γαίπτο απᾶ {πο εγεηῦ 
οοπάΙΠοπα], 5ο ἴ]λαῦ πρὶν ἂν 
ΞΞἕως ἂν Οἱ ἣν µή: ται 9 
οὐκέτι σε ἀφήσω πρὶν ἂν 
ἀποδείξῃς µοι. νη(Ἡ ο 
βΙπιρίο πρίν (α1θ): καπ 4 
οὐκ ἂν ἀπέλθοιμι πρὶν ἡ 
ἀγορὰ λυθῇ 

πρό, Έτθρ., Μι ἄθΠ.:---1. 
1οσα], το, απἱε, «6[οτθ”, 
ε1π {τοπῇ οΕ’: κκ 40 πρὸ τοῦ 
στρατοπέδου. ΤΠ. ἴετῃ- 
Ῥοτα]: Υ 98 πρὸ τῶν πολε- 
μικῶν πράξεων, Χκ 90 πρὸ 
τῆς ὥρας 

προάγειν, ἐάμσετε, ' Το Ιομά Γου- 
ψαχᾷ”: πτ 9 τὸν ἵππον ὁ παῖς 
προάγει εἶς ἀγρόν (απίεπιεΏ) 

προβατευτικός», ή, όν, αἆ ῃϱε- 
σε ρεγίίπεπα, 'οἳ οἱ Εοσ 
οα]θ): Υ 15 ἡ προβατευ- 

προθύµως 195 

τικἡ τέχνη, Ρεοιατία, ομῇ{]θ- 
Ῥχοθᾶίπρ᾽ 

πρόβατον, τό(προβαἰνειν), ουΐς, 
έᾳ ΑΠεθρ’; 1, πρόβατα, Ρέ- 
στις ἀοπιεδίίσιιπι οι ΦΕπἱ8. 

έβοσκς απᾶ Ἠετᾷς᾽ πεπα]]γ 
{π Αίἲ, «απεθρ᾽ (Απαῦ. τα ὅ, 
πρόβατα καὶ αἶγας καὶ 
βοῦς καὶ ὄνους): ΤΠ 86 πρὀό- 
βατον ἢν κακῶς ἔχῃ, τὸν 
γοµέα αἰτιώμεθα, 1 ὂδ τὰ π., 
εἴ τις ζημιοῖτο διὰ τὸ μὴ ἐπί- 
στασθαιπροβάτοις χρῆσθαι, 
οὐδὲ τὰ π. χρήματα τούτῳ 

εἴη ἄν; τι Ττ οὐδὲ ἡ γῶ οὐδὲ 
τὰ π., Υ 84 τὰ θηρία ἀπερύ- 
κουσαι ἀπὸ λύμης προβά- 
των, 104 ὑπὲρ βοῶν καὶ ἵπ- 
πων καὶ π. τοὺς θεοὺς θερα- 
πεύουσιν, 91 πρόβατα κάλ- 
λιστα τεθραµµένα νόσος ἁπώ- 
λεσεν, Χ 417 οἱ θεοὶ ἐποίησαν 
βουσὶ μὲν βοῦς, προβάτοις 
δὲ πρόβατα ἥδιστον 

προεργάζεσθαι» νεὺν τῷ σπό- 
ρῳ, απίε ειὐϊφεγθ, επεγ6εγ6 
πουαῖεπυ δεπιεπέίθ 6αιδα 1.6. 
τϐ 5επιθηίθηι {α66Υθ Ῥοββῖ8, 
εἴο Ῥτερατθ α Πε]ᾶ {ον βοπ- 
Ἰηρ): κκ 1Τ 

προθυμεῖσθαι, ο. 1Πᾷ, ἴμάσγε, 
οοπἰεπᾶσετε, «ἶο Ὦο 68ΡοΥ, 
Ζο68]οπβ {ο ἆο α ἐπίηπρ᾽: τε 
ΤΙ τὸ προθυμεῖσθαι συναύ- 
ξειν τὸν οἶκον 

πρόθυμος, ον, αἴασεν, ἱπιρίφεν, 
εοασοτ”, “Ζ68]οαβ): ν Τ0 δεῖ 
τοὺς ἐργαστῆρας προθύµους 
παρασκευάζει», Χχι ϐ1 μέγιστα 
τιμῆσαι τὸν π., 0ὔ π. καὶ ἐντε- 
ταµένους παρέχεσθαι 

προθύµως, αἰασγίίεη, εἐιᾶίοβο, 
εοασοεχ]γ’, «Ζοα]οαβ]γ᾽: χττ 
84 ὅταν π. ὑπηρετῶσω, Ἱ 
96 π. ἀποφεύγειν µοι πειρᾷ, 
1π δ4 ἐμὲ ἀναπείθοντα π. 
συνθεᾶσθαι ᾖ({85ο.  Ιπᾷςβ). 

τ1επίεν, “π]Ιπς]σ᾽, 'ρ]αᾶ- 



1943 προιέναι 

1: απ. 101 π. ἐξηγήσομαί 
σοι 

προιέναν, ϱγοσεᾶετε, "ἴο αᾱ- 
ναησθ’: 1 145 προιόντος 
τοῦ χρόνου, στι 951 προιού- 
σης τῆς ἡλικίας (οἱ. Ῥ]αϊ, 
ΒορΗα. Ῥ. 254 9, Περ. τι 
498 9) 

προκαταλαμβάνειν, απἰε εαρ- 
γε, οὐσιραγ6, 'ἴο 5οἱζθο Ῥε- 
{1οχεπαπὰ , Ῥτθοςοαργ): κκ 
44 π. τὰ ἐπίκαιρα 

προκινδυνεύειν, απίε αἴίον ρετῖ- 
σι]ί ουυίαπι {γα, «νο βἰαπᾶ 
ἔλο Ὀχαπέ οἱ να{{]ο”: πι 4 
οἳ ἂν ὡς ἱππικώτατα προκιγ- 
δυνεύωσιν 

προνεύειν”, γοσπιΌετε (Υετᾳ. 
Άθη. Υ 197 οεγαπιίπε διιπι- 

πιο Ῥτοσιπισιπί), ἴο Ῥεπά 
{οτπαχά): Υπ 61 οἱ ἐμπλέ- 
οντες έν τάξει προνεύουσιν 
(ἴπι γεπιοβ ἐποιπιδιιί), ἐν τά- 
ξει δὲ ἀναπίπτουσιν 

προνοεῖν, ΦΤοβρίζέετε, ρταευί- 
ἆἄθγθ, «ἵο 1οτοβοθθ): νυν 858 
τῆς γεωργικής τὰ πλεῖστά 
ἐστιν ἀδύνατα προνοῆσαι. 
«6αυςτο πθ, “το ἴα]κθ ο819 (λα ῦ 
..«Ὠοῦ : Ίκ 06 τὸ προνοεῖν 
µή τι κακὸν λαάβῃ (οἵ. ΟΥτ. 
τθ, 34 προν οεῖν πειρώµενον 
ὡς μὴ σφάλλωνται) 

προνοητέον ὃ, ργουἰάεγε ορογἰοῖ, 
έοπθ τηἁδί {ακο 6828 λα[): 
ντ 191 ἆ ἂν περιττεύειν δέῃ, 
π. ὅπως μὴ-- δαπανᾶται 

πρόνοια, ας, ἡ, Ργουϊάα ογα, 
έρατο {οτ”, (αὐθθηδΙοηΏ), «60η- 

αἰάεταΙοη): Υπ 206 διὰ τοι- 
αύτας τινας προνοίας 1.6. 
εὐποαρλ{α] αοῖβ᾽ 

[0(. Τμπο. ΤΙ 89, 6 τούτων ἔξω τὴν 
πρόνο εαν, Απάος. 48 πηγ»ῦ. 8 σ6 
προνοίᾳ τῶν συγγενῶν καὶ φίλων 
προνοίᾳ δὲ τῆς πόλεως, Έτ. 
Α]0. Ἰθθθτῆς θανούσης πρόνοιαν 

ειν, 1900}. 7, 91, 55 περὶ τὸν ἴδ.ον 
βίον τοσαύτην ἐποιήσαντο πρό- 

/ 
πρὸς 

νοιαν ἀλλήλων ὅσηνπε 
εὖ μετρ, κο 

προοίµιον (πρό, οἶμος (8 τοαβᾷ”, 
Αἴῑ, φροίμιον, οἳ. φροῦδος 
{τοπι πρὸ ὁδοῦ, φρουρός {τοπα 
προ-ορό»), επογά (τη, "ΕΤ 11Π- 
{χοᾶπο[ίοη”, ἐρορίηηίηα :Χν 
τ2 τὸ προοίµιον καλὸν 1-9. 
απαθο Ῥτίππο οχροβιϊδ ἆθ 
αστιοπ]ίατα 

πρός, ΤΗ Ρθη. Ἰοπῖος ραββῖν]ς 
πάαιζαπα: αν 19 ἀδοξοῦνται 
πρὸς τῶν πόλεων, νι 88 
πρὸς πάντων ἐπονομαζόμενον. 
60 να Αά]. ντ 48 ἐνδοξοτάτη 
πρὸς τῶν πόλεων αὕτη ἡ βιο- 
τεία 1.6. θἰφἐϊπιαίίοπο οἴυῖ- 
ἑαζιπο. 1η Τογπαβ οἳ ΡΙΟ- 
{θβίαίοη, Ρε0, λα 140. «ρθ- 
{οτθ’: πρὸς τῶν θεῶν, ϱεΥ 

ἄεος, τι 11, Υπ 10, κτ ὃ2, 60, 
Χτπ 90, πρὸς θεῶν ντ ὅτ. 
Ῥ. ο, ἀαῖ. ργαείεν, ἴπδιρεν, 
εῑπ αἀάϊάοι {ο”: ππ ϐ8 
ἄλλοι τιες πρὸς τούτοις. 
πρὸς «τούτοις δέ, Ῥγαείεγεα, 
εροβίάςβ’: ττ4θ, 1κ64, πρὸς 
δὲ τούτοις 96, αν 6, ἔτι δὲ 
πρὸς τούτοις χΥ δ. 6. ο. 
80ο, 1. Όεγειις, αἄ, ἴοπατᾷς), 
ο”: 1ν 152 παρὰ Κύρου 
αὐτομολῆσαι π. βασιλέα, 184, 
ντ 96 ἦλθεπ. ἐμέ, ντα ὄ8 
συνώσας τὸν καθαρὸν (σῖτον) 
πρὸς τὸν πόλον ὡς εἰς στενώ- 
τατο», Ὑπ 210 πρός σε 
τείνοι τὰ ἔργα.  ἨΝΙΠ ΥοτΏῦΒ 
Πππρ]σίης Ῥτον]ους τΠΟΙΙΟἨ, 
αἄ, ἑωαία, "αἲ), 'θγ” κθὸπ. 
τὸν ἱστὸν προσστάσα». 2. 
νηἩ νετος οἳ βοοίης, Ἰοο]όης 
οίο. “ἰοπαχᾶβ τς 25 πρὸς 
µεσημβρίαν ἀναπέπταται, ΧΙΧ 
69 πρὸς τὸν οὐρανὸν βλέπον, 
τν 16 πρὸς πρ ἡμερεύειν, 
Χνι 07 ὁπτὴν πρὸς τὸν ἥλιον. 
ΓΟ1. Ἠε]]εῃ. ν 1, Θ, Τοπ. ἐν Ὀργῇ 
11 (Μείπ. 1Υ 119) πρὸς τὴν σε- 



] 

ο 

προσαιρεῖσθαι 

λήνην. “Ὦψ. ππουπΗρἩῇ’, Ἐ]αῦ. 
να» Ῥ. 320 Ὦ πρὸς πυρὺς 
φῶς, Ατὶοῦ. Ναθ. 635, πρὸς τὸ 
φώς, Ἐν, τχκ (827 Κοο), Α]εχ. 
ὝὙποβολ.Ι (Μεἶη. ΤΙ 490) πρὸς τὸ 
τηλικοῦτο φώς, ΤΙΠΙΟΚΙ69 Φιλοδ. 
1 (Μεϊπ. 11 Ῥ. 611) τῶν πρὸς 
εἴλην ἰχθύων ὠπτημένων, Μοῃ. {ν. 
9360 ἀλεαίνῃ πρὸς τὸ πὺρ καθηµένη, 
Το. Ἐναημ. ΧΧΙΙ 6ὄθ καθήµενυν 
πρὸς τὸ φῶς, ΜΗΝ, ΧΙΥ ὄχθερμαι- 
γόµενος πρὸς τὸ φώῶς.] 

8. ἵηπ Ἠοβδά]ο 56Π56, αάυοεγ- 
815, οοπίτα, αραϊηρί”: | 109 
πρὸς ταῦτα διαµάχεσθαι, ΧΥΙΙ 
114 ἐξώργισάς µε πρὸς τὴν 
ὕλην. 4. πι νοτος οἳ 
βροακίηςσ ος αἀἀτερδίηα 
οπθβο]έ {ο: 1 Τ9 πρὸς ταῦτα 
εἶπεν, τι 96, ττ 96 ἀπαληθεῦ- 
σαι π. μάς, να 88 ἀπεκρί- 
νατὀ µοι πρὸς ταῦτα, κ ὄθ, 
χχ 104. δ. αριᾶ, Ῥεῖοτθ’, 
επ Ῥτθβεποο ο): αι 140 µέμ- 
φομαἰ τινα πρὸς τοὺς φίλους, 
146 κατηγοροῦμεν πρὸς ἀλλή- 
λου», νπ ὅὄδ ὑποσχομένη 
πρὸς τοὺς θεοὺς 1.6. ἐεδίῦιι5 
αἱβ. 1. οἳ Ἠο]αίϊῖοη 
Ῥοαύπεσπ ἔπγο οῬ]θοίς:----1. «πι 
χθίΘΙΥ6ΠΟΘ {ο), /1π ϱ0Π56- 
ᾳπθποθ ο), πρὸς ταῦτα 
6ἴΠοετεί[οΥθ. 2, /“1π τοῖο- 
16Ώ00 ἴο) ΟΥ 1ος 8 Ραγροβθ”: 
1 148 πρὸς τὸ ἐργάζεσθαι 
πάνυ σφοδρώς ἔχουσε, ντ 
161 διὰ τὸ τὴν φύσιν ἀμφοτέ- 
ρων μὴ πρὸς πάντα ταὐτὰ εὖ 
πεφυκέναι, 190 ἧττον δυνατὸν 
π. ταῦτα, ΧΙ 1156 τοῖς π. τὴν 
ῥώμην «παρασκευάσµασι, ΧτΙ 
87 πρὸς τὸ φιλοκερδεῖς εἶναι 
µετρίως ἔχουσιν, Ικ 12 τὰ 
οἰκήματα, ᾠκοδόμηται πρὸς 
αὐτὸ τοῦτο ἐσκεμμένα ὅπως 
κτλ., Χν δὸ τῶν ἕφων ὁπόσα 
πραία ἐστὶ πρὸς τοὺς ἀνθρώ- 
που», ΧΧΙ 99 πρὸς ὄντινα ἂν 
οὕτω διατεθώσιν, 05 φιλο- 

«Φεικία πρὸς ἀλλήλου», Σχ δὲ 

προσγέίγνεσθαι 1956 

ὑγροτέρα πρὸς τὸν σπόρον--- 
ἁλμωδεστέρα. πρὸς φυτείαν, 
νι 187 πρὸς τὸ φυλάττειν 
φοβεράν, χιπ 47 ἐπαγωγὸς 
πρὸς τὸ πείθεσθαι, ΧΙ 862 ὁ- 
ποίῳ πόνῳ χρῆῇ πρὸς τὴν 
εὐεξίαν. 8. 09ο, ῷγο γαἰζ- 

οπε, «ἴπ ῬτοροχβίοἨ ΟΥ τε]ᾶ- 
οι. {ο), «1π ΟΟΠΙΡΑΤΙΡΟΠ 
οἳ): χς 114 τὰ ἔργα μὴ τε- 
λεῖσθαι λυσιτελούντως πρὸς 
τὴν δαπάνην, Χ 81 πρὸς τὰς 
κεκοσµηµένας κρίνεσθαι : 
Ἠεπορ! ἴπ οχόμαηρο {ογ. 180 
εἰ πωλοίη πρὸς τοῦτο 

πρός, 1π οοπαροβΙΜίοη πΕέ]ι 
Αα ναοιῦ Ίαδ ἴμο ΕΕΠΟΤΑΙ 
πιθαηίπσ οἳ «αἀάϊμοπαγ’, 
αααλγίησ {1ο πΠοΙθ Βεη- 
{θηςο ταἴἩοχ {μαπ {πο γοτῦ, 
ἴπο πιθαπῖησ οἳ νΠΙοἩ 16 
ποῦ αΏοσοίεᾶ ὮΥ 10.  Ἀεθ 
προσαιρεῖσθαι, προσγίγνεσ- 
θαι, προσδεῖσθαι, προσεπιφέ- 
ρειν, προσµανθάνειν, προσ- 
οφείλειν, προσχαρίζεσθαι 

προσαιρεῖσθαι, {πβιρεγ «γεατε, 
ἲο 6οο5θ Ῥοβιᾶο5’: τς 84 
οὐκ ἀρκεῖν δοκεῖ...Ών...ἀλλὰ 
καὶ νομοφύλακας προσαι- 
ροῦνται 

προσαιτεῖν, πιεπάίσαγο, 'ἴο βο 
α- Ῥεσσίηρ᾽: κχκδ» ελέστων ἡ ἢ 
ἁρπάζων ἢ προσαιτῶν βιο- 
τεύειν 

προσαρτᾶνΣ, αρίατο, ααζμι- 
ϱέΤεν το {αβίεπ), “ἴίαοὮἃ 
{0”: ΡΑ88. ντ 82 εἴ που ἴδοιμι 
προσηρτηµένον, (οοπιζιιχιό- 
πι) τῷ καλῴ τὸ ἀγαθόν 

προσβλέπειν, ὑπέιιεγί, «το 1οο]ς 
αἲ): χι 24 προσβλέψας µε 
ὡς οὐδὲ ὑγιαίνοντα 

προσγίγνεσθαι, αοζεᾷεγθ, “0ο 
ἀᾳᾶ”, 'ἴο Ῥο ἵπ αἀά]- 

Πομ”: τ 28 εἰ τρὶς ὅσα νῦν 
κέκτησαι προσ γέἐνοιτό σοι, 
στι 932 ὅπως τὰ ἄλλα ὅτι 



1963 προσδεῖσθαι 

πλεῖστα προσγενήσεται, 
πι τὸ ἐκπονοῦντι μᾶλλον ἡ 
ῥώμη προσγἰίγνεσθαι δοκεῖ 

προσδεῖσθαι, {πβιρεν 6/Εγε, 'ἲο 
τεαα1τθ Ὀθβιάθβ’: ο, 6εΏ. Ἱτ 
24 π. χρημάτων, ΧΙΠΙ 19 ἔτι 
τιὺὸς προσδεήσεται; ΧΙν 
4 ἔτι τινὸ, προσδεῖται; 
πι Ἡ ηδα{. Λά]. 1 10, 12, 256 
οὐδὲν π. χρημάτων, 60 εἴ τι 
καὶ προσδεηθείην, 1 118, 
ΧΥτῃ 1Τ ὧν οὐδὲν προσδέ- 
ονται 

προσεῖναι, ἀἄεβδο, αἴιπιοίιιπι 
6956, “ἰο Ῥο αἰασ]εᾶ 1ο”, 
έρε]οηςσ {ο): χικ 86 πρέµ- 
γα τοῖς Φυτευτηρίοι πρόὀσ- 
εστι. {πδιίρεγ 6356, "ἴο 

ο ἵπ αἀάῑθίοπ” (ΒορΗ. ΡΗΙ]. 
862): κ 80 ὁπόταν τὸ ἑκοῦσαν 
χαρίζεσθαι προσῇῃ, Ὑ1θτθ 
ΏΟΥΕΥΟΥ {1ο τοῦ ΤΙΒΥ ΠΠΘΑΠ 
βΙπιρ]γ αἀφίι, “16 αἲ Παπᾶ”, 
οἳ, ΒορΗ. ΑΙ. σ1Π, Απ, Τ16, 
Ῥμ. 129, Ἔταςμ. 250 

προσεπιφέρειν ὃ, {πειρεγ /ε1γο, 
ἔτο Ῥτοᾶιαορ Ῥεβιάρρ’: ν 5 ἀφ᾽ 
ὧν ἡδυπαθοῦσι, προσεπι- 
φέρει ἡ γῆ 1.6. Ργαεἰε' πιθ- 
οδβεατία Τεγί 

προσέρχεσθαι, αεεεᾶεγε, αἀϊγε 
αἰίφιιεπι, “ἴο ϱο ἴο”: ο. ἀαῦ. 
νι ὃ προσῆλθον αὐτῷ. 
808. ΧΙ 22 ἠρόμην προσελ- 
θὼν τὸν ἱπποκόμον 

προσέτι, ργαείογεα, "ΟΥ6Υ απᾶ 
ἈΏονθ’: 1 58 εἰ ὁ τοὺς ἐχθροὺς 
αὔξων προσέτι καὶ μισθὸν 
τούτου φέροι 

προσέχειν τὸν νούν, απῖπιιιπι 
αἄπιουετο αἆ αἰϊφιία, «το 
{αγη οπθ {Ποασαίβ {ο 
{πΙης: ο. ἀαῖ. τ 48 παιδικοῖς 
πράγµασι προσέχοντα τὸν 
νοῦν 

προσήκειν, Ρεγίίπεγε, "1ο Ὦθ- 
Ίοπς {ο), «οοποθτη”: ο, ἀ8ῦ. 
τ 96, Ικ 106 τούτῳ τὴν ἐπι- 

-----'-.προσκεῖσθαι 

µέλειαν μάλιστα προσήκου- 
σαν ἀπέφαινο», Υ ϐ ὅσα ἐλευ- 
θέρῳ ἀνδρὶ προσήκει, ΥΠΙ 
ϐ2 χώραν τὴν προσήκου- 
σαν ἑκάστοι ἔχειν (ἴου ἣν 
προσήκει ἑκάστοις ἔχειν, ἴθ 
Ῥ6γβοπα] 1ος {6 1ΙΠΙΡΟΘΙΒ, 
οοηβίτασζῖοπ), τα 49 χώρας 
τὰς προσηκούσας, σι ὃλ 
διοικεῖν τὰ προσήκοντα αὐ- 
τῇ, 168 ὧς βἐλτιστατὰ προσ- 
ήκοντα διαπράττεσθαι, 197 
ἓν τῶν σοὶ προσηκόντων 

προσήνεμος», ον (ἄνεμος), υεπίο 
επροβἰίιβ: ἄντι 485 ἐκ τοῦ 
προσηνέµου μέρους, ΟΠ {]ιθ 
βἰᾷ6 {ογγατᾶς νγπῖο]Ὦι πο γνῖπά 
Ῥ]ουγς’, οΡΡ. ἴο ἐκ τοῦ ὑπη- 
νέµου, «ἴο πΙπάνπνατᾶ), Βθο 
260ῦ οη ΒορἩ. ἁπιείρ. 411 

πρόσθεν:--Α. α5Ρτεῥρ. 0. βεΠ. 
οἳ Έϊπια, απίε, 'Ῥείοτο”: 

ΧΝΙΙ 40 πρὀσθεν ἐμοῦ τὴν 
γνώμην ἀποφαινόμενο.. Ἑ. 
85 Αάγ. απίεα, "Ι1ΟΥΠΙΘΕΙΥ᾽, 
ἑοτβδί’: 1 68 ὀλίγῳ π., νι 9 
ἤδη μᾶλλόν τι ἢ πρόσθεν, 
νι 203. ο, ατί, χττ ϐ οἱ 
πρόσθεν ἄνθρώποι (ΏΤίογ6Θ) 
}{ οἱ νῦν 

προσιέναι, αρρτορίπφιαγα, :Όο 
αΡΡΤΟΒΟΙ᾽: ντ 80 ὄντιωα ἴδοιμι 
καλόν, τούτῳ προσ/ῄειν, Υ40 
προτείνουσα προσιόντι λα- 
βεῖν 

προσίστασθαι, ΙΠπίχαης5. α- 
δίαγε, το βἴαπᾶ Ὦγ ̓ οχ «πΘαΥ᾽: 
χΧ 66 πρὸς τὸν ἱστὸν προσ- 
στᾶσαν 

προσκαλεῖσθαι, ἔτι {ιβ 9οσαγθ, 
ο ΒΙΠΙΠΙΟΩΠ ΙΠπίο σουτ”: 
ντι 98 ὀνομάξοντές µε ᾿Ἰσχό- 
µαχον πατρόθεν προσκα- 
λοῦνται 

προσκεῖσθαν, αζάίέιωπι 6856, 'ἴο 
νο αἀάδεᾶ {ο”: ντ το ὅτι 
προσέκειτο τὸ Κκαλὸς τῷ 
ἀγαθφ 



προσκοµίζειν----------- 

[06 ΒορΠ. {.. 89, Ἐν. Α]ο, 1099 
ἄλγος ἄλγει προσκείµενον, 
Ῥιμε, Οταῖ, 599 Ὦ εἰπρόσκειταί 
τι γράµµα ἢ ἀφῄρηται, 994 Β.] 

προσκοµίζειν, αἄνε]σγο, ὕπιρου- 
ἰίαγε, το Ὀτίπρ Ἠοπηθ’: χι 
98 καρπὸν προσκοµίζοντες 
(ππεχο Οοῦεί βασσεΡίβ συγ- 
κοµίζοντες 5 {λα {εο]ληῖσα] 
ἴθυτη {οχ “ραζλοτίηᾳ 1πλ) 

προσμανθάνειν”, ἴπδιρετ ἀἱδ- 
σεγ6, «ο Ίεατη Ώθρίάθβ’: ΧΙΤΙ 
4 ἤ τι καὶ ἄλλο προσµα- 
θητέον αὐτῷ (αζαἱθοσπάιωπο 
εἴ) 

πρόσοδος, ου, ἡ, ΡΙΤΗ. γοζίίιις, 
Λτουεπίέις, "πο τοαιτης’, 
ἐταγεπαθ’, “Ιποοπιθ’: π το 
εἰσὶν αἱ π. ἀπὸ τῶν τοιού- 
των, 1100 μηχανᾶσθαι προσ- 
δους 

προσοφείλειν, {πειρεν γ. ζίγο 
αέδ αἰἴίεπιιπι οοπίγαἸετα, “ἴο 
χαπ Ἰπίο ἀ4ερί Ῥεριάςβ’: ας Τ 
οὐδὲ τὰ ἀναγκαῖα δύνανται 
πορίζεσθαι ἀλλὰ καὶ προσ- 
οφείλουσιν 

προσποιεῖσθαι, αἴπιιῖαγε, “ἴο 
Ῥτείεπά {ο Ῥο πΏαί γοα ατθ 
ποῦ τθβ]]γ’: τ 41 δέσποιαι 
προσποιούµεναι ἡδοναὶ 

εἶναι 1.6. δρεσίεπι υοϊιρίαύμηι 
ΌγαςῬ 56 εγεπίεΒ 

προστατεία, ας, ἡ, Ἱ.ᾷ. προ- 
στασία, ραϊτοσἰπίωπαι: τα 41 
χορηγίας καὶ Ὑυμνασιαρχίας 
καὶ προστατείας, ΟΡΕΥΙΠΙ 
Φιδἰίσογωπι οιγαίίοπεΒ, Ργαθ- 
/εοίμγα» (Ῥοτύαϐ), Ραϊγοεῖ- 
πία ἔπφιζίπογιπι (16 υγθη]ς- 
148, Ζειπε) 

προστατεύειν, Ώγαεθβεε, «ἴο Ῥο 
αὖ ἴπο Ἠθεαᾶ ο”: : ο, 66Η. Χ1Ι 
28 προστατεύειν τῶν ἔργων, 
{ο νο ΙΙ8ΠΒΡΟΥ οἳ {πο Ῥαβ]- 
Ὠθ886’. ᾖγοσιγαίογοπι Λέτῖ, 
ένο 9ο Ρα {ο α ῬΡαγβο”: 
ἩΠ ὄ9 ὥρα σοι προστατεύειν 

1973 

ἐμοῦ, Ίπεαπι γεπι Γαπιϊζίαγεπι 
αἀπιπίθίγατο, θΤ 

προστάττειν, ἔπιρεγατε, αθδὶρ- 
παγε, ἴορτεδοτΙϱθ) 2 ἑοη]οἶπ”, 
ἑαρροϊπῦ ἴο οηθ”. ο. ἀαῦ. 
Ῥ6Υ5. οὐ αςο. τα, 1 45 εἶσ- 
φόρας σοι προστάξουσιν, 
Υπ 195 τῇ γυναικὶ τὰ ἔνδον 
ἔργα προστάξαι, 19585 τῇ 
γυναικὶ προσέταξε τὴν τῶν 
νεογνῶν τέκνων τροφήν, 197 
τὸ φυλάττειν τὰ εἰσενεχθέντα 
τῇ γυναικὶ προσέταξε, Ικ 96 
εἰπλείωαὐτῃπράγματαπροσ- 
τάττω, ΧνΙ 82 τοῖς ἀσθενε- 
στέροις πᾶσι µείω προστάτ- 
τειν πράγματα. ο. 1πῇ, 
ΧΝΙΙ 08 τοῖς δυνατωτέροις τρέ- 
Φειν ἂν τοὺς πλείους προσ- 
τάξαιµι. ο. ἀαῦ. ῬετΒ. εἶ 
1ΠΕ, 1 99 τὴν πόλω σοὶ προσ- 
τάττουσαν μεγάλα τελεῖν. 
ΡΑ88. 1Υ 47 ᾧ τοῦτο προσ- 
τέτακται,σΠ 150 ἃ προσ- 
τέτακται ὑπὸ τοῦ θεοῦ, 110 
ἔργα ὑπὸ τοῦ θεοῦ προστε- 
ταγµένα. ο. 1Πῇ, τν 49 
οἳς ὡὠπλίσθαι προστέτακ- 
ται 

προστιθέναι, αἀάεγα, ἴπειιρεν 
{γ1ύιιοτε, “το θά), «ρῖτο 1η 
βαἀά ποπ). ν 19 ἰσχὺν αὐτοῖς 
προστίθησι, τν Τ0 τούτοις 
χώραν ἄλλην προστἰθησι 

π Ῥοσφέρεσθαι, αἀλίθεγε, “ο 
Ἁβθ), αρβΙγ’: Χιν 9ὔ ἄλλα 
τῶν βασιλικῶν γόµων προσ- 
Φερόμεγος 

προσφιλής, ές, /Υαἴμ», αοξδερίις, 
ἐρ]εββῖησ’, «αστοθαΏ]θ’: ν 
48 τίς (τέχνη) οἰκέταις προσ- 
Φιλεστέρα; αν 99 τὴν τέχ- 
νην (τῆς γεωργίας) προσ- 
Φιλεστάτην θεοῖς τε καὶ ἀν- 
θρώποις 

προσχαρίζεσθαι”, {πδιρεγ οὔ- 
εεφιαή, δα(ϊα/ασεγε, το ρτα(ν 
ῬοβίἱάρΒ’: ο. ἀβΐ. ρ6ἵ8. χ1ΙΙ 49 

προσχαρίζεσθαι 



1983 

τῷ γαστρὶ αὐτῶν (89. Β61Υο- 
ΙΤ) ἐπὶ ταῖς ἐπιθυμίαις 
προσχαριζόµενος 

πρόσω, ϱγοσιζ, «ἷαι ο”: τν ὄδ 
τοὺς πρόσω ἀποικοῦντας 

προτείνειν, Ρογγίᾷεγα, οβἰεπίατε, 
{ο Ποὶά οαῦ”, «οἴεγ): ν 40 
προτείνουσα προσιόντι λα- 
βεῖν ὅ τι χρῄζει 

πρότερον, αάν. ρίζα, απἲᾳ, ΄Ῥο- 
{οτθ’: Ί 06, υπ 14ὔ πρὀ- 
τερον πρὶν εὑρεῖν 

προτιµάν, Άγαε[εγγε αἰἰῖα, «ἴο 
ΏΣΘ{6Σ 916 {ο αποίΠθγ): ΡΑ5Ρ. 
ΧΙΠ 68 ἢν ἴδω κολακεύμασί 
τινα (5εινΙη) προτιμώμε- 
νον (8 ν1]1οο) 

προφασίζεσθαι, σατραγὶ, «ἴο 
8]]εσε 5 αΏ οχοιρθ’;: κκ Τό 
οὐκ ἔστι προφασίσασθαι 
ὅτι οὐκ ἐπίστανται (τὴν γῆν 
ἐργάζεσθαι) ε 

πρόφασις, εως, ἡ, Ραείεαέι», 
ἐἴπαῦ νη]οὮ 15 α]]οσεᾷ 1π 
εκοιβε. κκ 108 εὑρίσκοντες 
προφάσεις (6αιδᾶ4 ο0πι- 
πιϊπἰδσεπιίςβ) τοῦ μὴ ἐργάζεσ- 
θαι 

πρῴην, ΠΡΕΥ, "Ιαθε]γ”: αι 19 
πρωί, Ώγίπιο πιαπε, 'εΕΤΙΥ ἵπ 
πο πιοτηῖηρ ΙΙ 69 π. ἀνισ- 
τάµενον, ν΄ 20 π. ἐγείρουσα, 
81, χι 10 π. ἰὼν καὶ ὀψέ 

πρώιμος, ον, γαεσοῦ, “ΘΕΥΙΥ᾽: 
Χντι 394 πρώιµος σπόρος )( 
ὄψιμος, 26, 81 ἀρξάμενον ἀπὸ 
τοῦ πρωιµωτάτου (σπόρου) 

πρῳρεύς, έως, ὁ, Ργογεία (Ώ]απῖ. 

Ἠπά, τν ὃ, τ εἰ ἔι Ῥγογεία 
ἐ8έΐ παυῖ 68, 649 ϱιθεγπαίογ 
εγο), "ιο ]οοΚκ-οαῦ πιαη αὖ 
{θ ρτουγ, πο απάςγ-ρ1]οῦ”: 
ΥΙΠ 88 τὸν τοῦ κυβερνήτου 
διάκονον ὃς πρῳρεὺς τῆς νεὼς 
καλεῖται 

πρῶτος, η, ον, Ῥγίπιις, «Πτβί”, 
βαροτ]. οἳ πρότερος: ΧΙ ὃ τὴν 
πρώτη» (80, ὥραν), Τίπιο 

” - 

προσω------------»«πωλεῖν 

ἴοσο, "αὖ βγαῦ”, εαἲ ργοςθη/{). 
Λτίπιιπι, απία οπιπία, «πι ἴο 
Ηταί Ῥ]ασρ): κπ 95, 80, ὅτ 
πρῶτον», χνι 1, ϐ, τν 119 
πρῶτον µέν--δεύτερον δέ, 
τ 92 πρῶτον µέν--ἔπειτα 
δέ, ν ϐ6, ντ 104 π. µέν--- 
ἔπεια.  Ἱπἰποτῖ ἔπειτα ΟΥ 
ἔπειτα δὲ {ο]]ονηήτπρα: ττθ, ντ 
10, το, πνι 1. Ἅµτὸ πρώτον, 
Λγύπιιι, «ου {πο Πτεί παρ”: 
τι 92 οἱ τὸ π. µανθάνοντες, 
νπ 358 αὐτῇ τὰ πρώτα δια- 
λεχθείς 

πυνθάνεσθαι, «Ἰαεγετο, {ο 
Ίεατη Ὦγ Ιπααγ’: ο, ϱεῃ. 
ντ 12 βούλομαί σου πυθέσ- 
θαι, 299, Χι 86 τοῦτο πάνυ 
ἂν ἡδέως σου πυθοίµην, κν 
21 ἔστι παρὰ γείτονος τόπου 
ἀληθέστερα ἢ παρὰ γείτονος 
ἀνθρώπου πυθέἐσθαι 

πῦρ, πυρός, τό, {ρπίε, «βτθ’: τι 
109 ἐπὶ π. ἐλθόντος σου, ΧΥΙΙ 
21 πὂρ κάειν. χχΙ 46 ἐμ- 
ποιῆσαι τοῖς στρατιώταις ἆκο- 
λουθητέον εἶναι καὶ διὰ πυ- 
ρὸς καὶ διὰ παντὸς κιδύνου, 
8 Ῥτογοτβία] θχΧΡΙΘΒΡΙΟΠ ΟΠ 
νΏ]ο]ι οἳ, Μεπι.τ 8, 9, ὅοπν. 
1Υ 18 μετὰ Κλεκίου κἂν διὰ 
πυρὸς ἰοίην. πο ποτᾶβ 
διὰ παντὸς κωδύνου ἨἈαγο {μα 
αΏρεατᾶησθ οἳ Ῥοαΐηρ α σ]ο8ς 

πυρός, οὔ, ὁ, ἐγἱείσιιπι, π]ιθαῦ : 
1, ΥΠ 4, Χνι 48 κριθὰς καὶ 
πυρούς 

πωλεῖν, υεπᾶ(ίατγε, υεπαῖα Ίια- 
φετθ, υοαιιάεγαο, «ἴο οὔθι {ον 
βαἱθ’, «{ο βε]]”: 1 80 ἣν ἐπί- 
στηται πωλεῖν, εἰ δὲ πω- 
λοέίη πρὸς («ἶπ εκομαηρο 
ΙΟΥ) τοῦτο, ᾧ μὴ ἐπίσταιτο 
χρῆσθαι, οὐδὲ πωλούμενοί 
εἰσι χρήματα, 1 Τθ μὴ πω- 
λούμενοι οὐ χρήματά εἶσιν 
οἱ αὐλοί, πωλούμενοι δὲ 
χρήματα, 81, 1 18 



πώλησις-----------ῥιζοῦσθαι 

πώλησις”, εως, ἡ, Όεπα{εἱο, "8, 
πε] πρ’, “βαἱο) (πο πδια] 
Αίῑο ποτᾷ 18 πρᾶσις): 11 Τ4 
κερδαλέων εἰς πώλησιν ὄν- 
των 

πωλοδαμνεῖν (1. 4. πωλεύειν 
ἄθ το 6ᾳ. 11 1), Ριῖῖος οφι- 
πιο ἄοπιαγε, {ο Ὀτεα] ἵπ 
οο]ίς’: τι Τὅ 

᾿πωλοδάµνης, ου, ὁ, Ριζζογιπι 
εφιἰπογιαπι ἀοπιέογ, 8 οο]ῖ- 
Ῥτεβκογ”; χτπ 8 ἔστ᾽ ἂν 
ὑπηρετῶσι τῷπ. 

πώλος, ου, ὁ, Ρι]ῖι εγιίπτις, 
ἐς οο]{’: χττπ 90 οἱ πῶλοι 
µανθάνουσιν ὑπακούειν τοῖς 
πωλοδάµναις 

πώποτε, αἀ]ιις ππιφιαπι, “6Υ6Σ 
οί]: 6. περ. τ 81 ᾧ οὐδὲν π. 
ἐγένετο τούτων», 90, τπτ ὅδ, κ 
68 οὐδὲν π. ἔτι τοιοῦτον ἐπραγ- 
µατεύσατο, ΧΙχ 115 οὐδεὶς π. 
ἐδίδαξέ µε. ψητα οοπᾶ, 
οἶααςο Ἱπιρ]σίηπς περαὔΙοη 1 
86 εἰ μὴ π. κτήσαιτο 

πῶς; φιιέᾷ φιιο πιοᾶοβ «Ώου 2) 
επ νιηαῦ παγ2) π 81 πώς 
δὴ τοῦτο; ΧΙ 68 πῶς τούτους 
οὐχὶ χρὴ νοµίσαι βαθεῖς ἄν- 
δρας; αν 81 πῶς οὐχὶ γεν- 
ναϊόν ἐστι...τὸ...ῥάστην εἶναι 
μαθεῖν; κιςκ Τ, κχκ 108 πῶς 
οὕτως οὐκ ἀργὸν φήσαις ἂν 
εἶναι ; ουν, «Ἠοιυ 1β 
19 ἰπαῦ2 επηνο) κε 1. 
πώς γὰρ οὔ, φιάπε{ «Ώου 
σαη 16 Ὀαί Ῥ6ῦ” εἰς πιαβῦ Ρο: 
πι 60 

πως, κ«ιιοάαπιπιοῖο, π 8 
πηθαβατθ’, “αἱ αἲ): τς 2 ἡ 
γυνὴ ἐδόκει σοί πώς τι ἐπα- 
κούειν; 101, ΧΥ 4 ἀργότερόν 
πως, 06. πι οἴπον 
πηοᾶα] αἄτοτρα: πι 1 ὧδέ 
πως ({εἱο 16Υ6, “ΒΟΠΙΕἨΟΥ 
έπαβ)), νι γοτῦς: κκ 
1602 οὕτω πως Φιλογέωργος 
ἔοικεν εἶναι, Χ 60 τοὺς ἔξω 

15993 

πως δύναιντ) ἂν ἐξαπατᾶν. 
αξίογ Ἰγροίλείίσα] ρατίῖσΙες, 
αἱ ια, εἳ ]οτίε, "1 Ῥετ- 
οἨαποθ΄: τι 12 ἤν πως ὃδυ- 
γώµεθα 

Ῥ 

"Ῥάδιος, α, ον, Γαοἰ]ΐδ, “Θ685Υ᾽: 
χΥ Τθ τὰ ῥ. διδάσκειν. ο, 
1ηῇ. χχ 2 ῥάδιά ἐστι μαθεῖν τὰ 
περὶ τὴν γεωργίαν, 1ν 2 οὐ ῥά-- 
διον (ἐστὶ) κτήσασθαι, ΥΠ 
116, ππ Τ2 ῥ. εὑρεῖν, ας 195. 
ῥᾳδίως, Γαεῖζε, 'εβδΙ1Υ.ττ21, 
48, 18, αν 49, κςκ 668, 995, 
οοπ1Ρ. ῥάων, ο’. «ο. 40. 
οὗ 1Πὲ, Χχ 08 ῥᾷον (/ααἰϊίιι5 
εδ) γῆς πεῖραν λαμβάνειν 
παντὶ ἀνθρώπῳ ἢ ἵππου, ΙΧ 
114. αν. τ 1608 ῥᾷον 
βιοτεύειν, ]αοἱίογεπι ουἴίατι 
ἄεφετε, 98. ῥᾷστος, η, 
ον, Γαοἰλίπιις, “θαβιεΒῦ’, ντ 
41, χν 90, αυτα Τ4 ῥάστη 
μαθεῖν 

ῥᾳδιουργεῖν, περίεφεπίεν πι 
αἴίφιο πεποξῖο οὐειμιᾶο υεγ- 
φατί, “{ο ἴαΚκο (πῖησς εββ!]γ᾽: 
κχ 91 ἐν ῥᾳδιουργεῖν δὺ 
ὅλης τῆς ἡμέρας τοὺς ἀνθρώ- 
πους, 104 ἐώμενοι ῥ. 

ῥᾳστωνεύειν ὃ, οέίοθε αφεγε, “ἴο 
ρο 14ο”, «Ἠρί]οςφς”:. κςκ 98 

ῥᾳστων εύῃ τῇ ψυχῇ 
ῥεῦμα, ατος, τό, ἐπιρείις Πι- 

πεϊπίς, “8, Ώοοᾶ”: χυπ 90 ψι- 
λωθήναί τινας ῥίζας ὑπὸ ῥεύ- 
µατος ῖ.θ. αὖ επιπάαξίοπε 

ῥῖγος, εος, τό, /ἱριδ, /οο]ά”: 
ντ 126 ῥίγη καὶ θάλπη 
καρτερεῖν 

ῥίζα, ης, ἡ, Ταᾶία, “8 τοοῦ᾽: 
χνπ 89, 100 ἐψιλωμένφ τὰς 
ῥ., Χικ Τ2 θερμαιοµένων τῶν 
ῥ. 

ῥιζοῦσθαι”, γαᾶϊίσεν αφετε, 'ἴο 



1403 ῥίπτειν 

ὕμ]κο τοοῦ᾽: ΧΙκ ὄδ τὸ κλῆμα 
ἡγῇ μᾶλλον ἃ ἂν ῥ. 

λος {ασσγο, “ἴο {λτου”, 
ἑοββί’: Χντι 41 ῥίπτειν τὸ 
σπέρµα, 4Τἴ ῥ. ὁμαλῶς. 
ῬΑβΒ. 44 ἐκ τῆς χειρὸς δεῖ 
ῥίπτεσθαι τὸ σπέρμα 
[τοπι τοοῦ Ἐγήρ ἴο (πτον), 
Τογγηθά {ΟΤΙ 9672, Υθποθ [ες 
φαἴγρ-απ, 66ΥΠΑ. 10ΕΥ1- 6] 

ῥώμη, ης, ἡ,τοῦιγ, υἱγεα,' Ῥος1]γ 
αἰγθοηρίμ), εγὶσοαγ’: χι Τδ 
ἐκπονοῦντι ἡ ῥ. προσγίγνεται, 
44 τυγχάνειν ῥώμης σώματος, 
07 πὠς ἐπιμελῇ τῆς τοῦ σώ- 
µατος ῥ.; Τὅ, 82 τὴν εὐεξίαν 
καὶ ῥ., 116 τοῖς πρὸς τὴν ῥ. 
παρασκευάσµασι, ΧχΙ 69 γνώ- 

μῃ μᾶλλον ἢ ῥώμῃ 
ῥώννυμι, τοῦογατε, "το βἰτεπαί]- 

ευ: 1π Ρ. Ρ. ἐρρῶσθαι, υἱγί- 
Ότι Ῥοϊἱί6γο, ΏθηποῬ ουἱβεγο, 
Ἰογεγο, «ἴο Ποατίβ]”: ν 81 εὖ 
φερομένης τῆς γεωργίας ἔρ- 
ρωνται καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι 
ἅπασαι. Υ.8. ἐρρωμέρός 
[νοπι τοοῦ 1968, {ο ΡτΟΥΝ 5ἴτοη 
{ου ῥώσ-νυμε, 85 ῥώμη 18 ον 
ῥώσ-μη, Οἱ. άρρωστος 1ΙΥ 17] 

Σ 

Σᾶ, Υ.Β. σῶς 
σαλεύεινὃ, αρίἰαγὶ, ἑασἰαγί, «ἴο 

τοσ]ς’, "{οβς) αἲ βθα: νΙΙΙ 
110 σαλεύοντες ἰσχυρώς ἐν 
πλοίοις 

Σάρδεις, εων, «Βατᾷςρ’, ἴλο 
αποϊοπῦ Οαρί{α] οἳ πο Ἰπς- 
ἀοπιοΓ]1ῳά1α Ῥεύποση Μοαπῦ 
Ἔπιο]αςδ απᾶ {πο Ἠϊνει Ἠετ- 
1ΗΠ8: 1Υ 145 τὸν ἐν Ἄάρδεσι 
παράδεισον 

σατράπης, ου, ὁ, Άγαε[εσίιις 
φγουύπεῖαε, “Βαΐταρ’), '6Ο0Υ06Γ- 
ἩΟΥ οἳ α Ῥτονίποθ”, 1ν ὅδ, 
99 

σεμνός 

σάττειν :---Ι. γερῖεγα, ἱπαίγιεγε, 
εἴο ρασ]ς’, «Ἰοαᾶ ΠἨεανΙ]γ’: 
νΠΙ 47 τριήρης σεσαγµένη 
(πο[ετία) ἀνθρώπων. 9. 60Πι- 
ΥπιεΥ6, «ἴο βίαπαρ ἄονπ”, 
έρτεβς ἠσΗῇ”; χικ θὔ σάξ- 
αις ἂν (τὴν γῆν) περὶ τὸ 
φυτόν ; σάττοιµι ἂγ---εἶ 

γὰρ μὴ σεσαγµένον εἴη 
[ίτοπα χοοῦ δαρ 'ἴο {αδΐοιι”, 
16 σακ-ᾖειν, ΝΊΘΠΟΘ Ο. Ἡ. ᾱ. ... 
αἲι, ' πο [αδίθης’. αοἴᾗ. δαζ-- 
απ “το 61086 ἵπ ηρΏς”, σάγη(8 
μονή Ἀ, σάγ-μα ( (α σταρ’, Ατὶςυ, 

Θ8Ρ. 1142), σάκτας (α Κπαρ- 
βαοκ”, αρ᾽ Αγ. Ῥ]. 681). ἹἸμαῦ. 
δαρ-ιι -α ο]οβ]κ”, δαρ-ὕπα, 8ας- 
ο... ἸΜεγοτ Ἰ.ο. Ῥ. 
896 

σαυτοῦ, ἐιιῖ ἐρείμς, 'οἳ οαχ- 
Β6ΙΕ’: σαυτῷ, εῑὈί ἐρεί, 1 ϐ2, 
π 68, χν 8 

σαφηνίζειν ὃ, ἄεεῖαγαγε, ἴο 
1ηα]κο οἶθατ), «ΙπᾶΙσοα{ε᾽: κκ 

τ1 ἁπλῶς ἅ τε δύναται καὶ ἃ 
μὴ σαφηνίζει 

σαφής, ές, πιαπί[εδξιις, πιζπιίπια 
αιὐζμβ, 'οἱθατ”, απτηϊβία]κθ- 
αὐ1θ: ντα 10 σαφὴς πενία 
οαῖ οθτίο Ῥαπρογία{ίβ Ἡο- 
ΊΊΘΏ οοηνοεη]ζ, κκ τ8σ. κατή- 
Ύορος, ΥΙ29 τεκµήριον σαφέσ- 
τατον | 

σαφῶς, ζειοιζεπίεγ,' πππιϊς[α]κθ- 
βΡΙ7’, ρ]αϊπ]γν ντ 99, κι. 
66, κκ 91, χχτ Τθ τουτὶ τὸ 
ἀγαθὸν-- σαφῶς δίδοται τοῖς 
τετελεσμένοις Ἡ. 6. αρματεῖ 
ἄαγί | 

σεµγός, ή, όν (ἴοχ σεβ-νός ἴτοπα 
τοοῦ δοῦ, «{ο ἴεατ”, «Ἠοποις”, 
ΝΊεΠΟθ σέβ-εσθαι, σέβ-ας, εὐ- | 
σεβ-ής, εἶοι), αιιφιιδίι», υ6- 
πεγαπᾶιιδ, ποῬ]ο”, «Ῥοποιχ- 
εᾷ ντι 76 τὸ σεμνὸν ὄνομα. 
τὸ καλός τε κἀγαθό», 2. | 
σγαυΐ, δεν, ΄ΕΤανθ κ 
ἑβοἱθπαἩ”: ντιπ 123 ὃ κατα”. 
γελάσειεν ἂν οὐχ ὁ σεμνὸς 
ἀλλ᾽ ὁ κομψός | 



ρα 

σεμν 

σεμνῶς, ϱο)ανίίαίε α[εείαία, 
ἐπ Απ αΏοοίοᾶ ἀἱρηῖίγ”. 
κ 8] γυναῖκες καθήµεναι σ. 
[08, Ατὶςι. Ναῦ. 40 σεμνή», 
τρυφώσαν] 

σεσαγµένον: Υ.8. σάττειν 
'. σήπεσθαι, Ριίγεδοεγε, {ο τοῦ”: 

χικ Τ0 τὰ φυτὰ- ὑπὸ τοῦ 
ὕδατος σήπεσθαι δὲ ὑγρό- 
τητα.͵ 

Σικελικὸς Ἠπόντος, «ἰσιζιηι 
Ίιαγε, Ῥτοροχ]ψ πο 568 ΟἨ 
{πο Ἐ, απἀ Β.Β. οἳ ΒΙΟΙ], 
βοπιθίίπιθς βρρΠεᾶ {ο {πο 
νλο]θ οἳ ἐπο 5οα Ὀδύπθεπ ἴπθ 
Ῥεϊοροππθξβ απά ἡµΒἱοἵ]γ, 
οα]]οά ἔπα Ιοπίιπι ος 4 ἀγί- 
αἰϊσιιπι πιαγε 

σιτοποιία”, ας, ἡ, Ραπῖδ 601- 
7εοίίο, «Ὀτεαά- πια πρ): σα 
190 αἱ ἐκ τοῦ καρποῦ σιτο- 
ποιίαι 

σιτοποιικός, ή, όν, αἆ Ῥαπεπι 
οοπ/Ἰοϊεχιάμηι Ρεγίπεπι», ' ΤΟΥ 
Ῥτοβάᾶ-πικ]άπρ᾽: τα 41 σιτο- 
ποιικῶν ὀργάνων, 61 σιτο- 
ποιικοῖς σκεύεσιν 

σιτοποιός, οὔ, ἡ, 8 Ῥαΐης- 
ποπιαη’: χΧ 68 

σῖτος, ου, ὁ, Γ1168, '6ΟΥΏ, ἵηπ- 
οἰπάϊηρ κριθαί 5 πε]] 85 πυ- 
ροί: ντι 1956 ὁ ξηρὸς σ., ΧΥΙΙ 
94 ἐπικουρίας τινος δεῖται ὁ 
σ. (κατιλυθείς), κκ 160 ὅπου 
τιμᾶται µάλιστα ὁ σῖτος, ΙΧ 
18 τὰ ξηρὰ τών στεγῶν τὸν σ. 
παρεκάλει, ΧΥΠ ὃδ ἁρκοῦντα 
σ. λαμβάνειν, Χχ 20, Χντι 88 
τοῦ σ. τινά, ΧνΤΠ 4 τέμνειν 
τὸν σ., 26 ἁλοᾶν, 90 πατεῖν, 
48, 50, 65 καθαίρει», ὅ8, 60, 
ϐ64 καθαρὸν σ., κκ 153 φιλεῖν, 
108 ὕλη συνεξορµώσα τῷ σ., 
Χτπι 85 ἐμβάλλειν τῷ σίτῳ 
τοὺς σκαλέας, Χνττ 18 ὁ κά- 
λαμος τοῦ σ., 66 κεχυµένου 
τοῦ σ. Ρ1, σῖτα: ΧΙΙ 62 

υτῶν σίτων τε καὶ ποτών 

σκεῦος 1413 

(πεινῶσι). φαῦιζωπι, αἴϊ- 
πιοπέιπι γεί ἱπαπιίπιας, 'ηποι- 
τϊαηἈπηρηῦ: Χναπ Τ2 τοῦτο 
γίγνεται σῖτος τῇ γῆ 

σκαλεύς, έως, ὁ, 841Υ1ἱ0Υ, /8 
βαχο]ογ), ὅα ἹἸαπά-ποας 
αοεοχάΐηςσ {ο οί]θίβ δατειι- 
Ίιήπ, «8 ἨοῬ”: ΧΥΠ 8ὸ τοὺς 
σκαλέας τίνος ἕνεκα ἐμβάλ- 
λετε τῷσίτῳ; 111 

σκάπτειν, /οᾷεγο, “ἴο ἄἱρ᾽ ἴοτ 
οα]ναΔΙοη: Χνττθ εἰ σκάπ- 
τοντες τὴν νεὸν ποιοῖεν, ΧΣ 
107 ὅταν σκαπτόντων... 
οὕτω σκάπτωσιν, ὥστε 
πλείω τὴν ὕλην γίγνεσθαι. 
είο ἄῑσ αὐοιαῦ), «οπ]ναίθ 
ὮΥγ ἀἱρσίηπσ᾽: ΡΑ488. Χικ 28 
ἐξορύττοιτο ἂν σκαπτόµενα 
τὰ φυτά 1.6. Ιπῖοι ραβΠΒΗ- 
ὅσπι ο οάετεπίασ 

[ίποπι τοοῦ Αλαζή, "ἴο ἀῑρ᾽, 
«ποςβ”, ΨΠΘΠΟΘ σκάφ-ος, σκάφ-η, 
σκαφ-ίς, Ἰιαῦ. δοαὀ-έγε, δζαῦ-εὶ, 
δοαῦ-ίεδ, αοῦἩμ., δ,αῦ-ραπ, "το 
βηθας Ἴ 

σκέπτεσθαι, οοπβἰάεγατε, "ἴο 
(απ]ς οἳ Ῥε[οτεπαπᾶ”, ἐσ- 
κεµµένος, οοπδιζέμ, 'νη(ι 
οοπβιᾶρταοπ; ας 19 τὰ 
οἰκοδομήματα ... ᾠκοδόμηται 
πρὸς αὐτὸ τοῦτο ἐσκεμμένα 
(Λου ἔρδο οοπιδἰζίο, 'Ῥ]αππεᾷ 
ὅπως 
[έποπι τοοῦ βρες, {ο Ἰοοῖς”, 
ΕΒΡΥ’, σκεπ (1τοπῃ σπεκ) “οπ]Υ 1π 
τη]ᾷ.απά Ρ888. ΓΟΥΗ15; πθηςρ 1μα0. 
οοπ-κΡΏίς-ἴο, 85ρέο - ἔγαπα, 8ρες- 
αιζιη,δΏεο-ἴπιέχ, δρέο-ἴέδ, 9ΕΤπΙ. 
δράλε] 

σκεῦος, εος, τό, ᾷ8, “8, Υθββε]”. 
ΣΙ, σκεύη, Όαεα, ειρεῖίες, 
«Ἠοπβθ-ρεατ), πεπεῖ]5’, 
ἑοπα{{ε]β: τι Τ2 πλεῖστα 
σ. ἐν σμµικροτάτῳ ἀγγείῳ, 
Τ8 πάντα σκεύη ὅσοισπερ ἐν 
οἰκίᾳ χρώνται ἄνθρωποι, 116 
σκευών κατασκευήν, 127 
χορὸς σκευῶν, 1485 περὶ 



1423 σκευοφόρος------------- 

τάξεω. σκευών, ακ ϐ9 
ἐπδίγιωπεπία, «παρ]εταθη{ς’, 
ΙΧ 1Τ τὰ πλείστου ἄξια στρώ- 
µατα καὶ σ., 60 ὅσοις τών σ. 
χρῶνται, οἷον σιτοποιικοῖς, 
ὀψοποιικοῖ», ταλασιουργικοῖς. 
αγπιαπιεπία παυῖς, “.. ΕΠ1Ρ᾽8 
Ρεατ”, “ηπανα] δίοτοβ”; ντ 
τ0 ἀκριβεστάτην σκευών 
τάξιν, Τ4 διὰ πολλῶν ξυλίνων 
σ. καὶ πλεκτῶν ὁρμίζεται ναῦς 
ειδιὰ πολλῶν δὲ κρεμαστῶν 

σκευοφόρος, ου, ὁ, σαΐο, σα, 
έα Ο6ΑΊΠΗΡ-{ΟΙΙΟΥΥ6Υ”, βαἴ]ογ”, 
πο οαχτ]εᾷ {ο Ώαρσασθ 
απᾶ ελ]ε]ᾶ οἳ ο ὁπλίτης: 
νι 27, 81 

σκέψις, εως, ἡ, οοπεϊζεγαξίο, 
φιιαεβίίο, απ ΙΠ(ΠΙΥΥ᾽: νι 
69 ἦλθον ἐπὶ τὴν σκέψιν 
αὐτοῦ. Οἱ. Ῥ]α0. 1ερς. ΙΧ Ῥ. 
866 Ἡ ἰόντα εἰς τὴν τῶν λεχ- 
θέντων σκέψιν ἱκανήν, Ὥερ. 
ΤΡ. 610 0 οὗ ἂν ἐπὶ σκέψιν 
ὁρμήσωσι 

σκιάζειν ὃ, οοπίγα εοἶΐφ αεδίιπι 
πιιώιίγα, «το 5Παᾶς’: χιςκ 1956 
(ἄμπελος) περιπεταννύουσα τὰ 
οἴναρα διδάσκει σκιά ζειν τὰ 
ἡλιούμενα 

σκιατραφεῖσθαι», πιργαξίζεπι 
οἴίαπι ἄπισεγε, "ἴο Ἱκθερ ἴπ 
{ο αἸαάθ’, επαπηϊπσ Ἠθαί 
απηᾶ Ἰαβοαχ: 1ν 16 καθήῆσθαι 
καὶ σκ. 

σκληρός, ά, ὀν, ἄπγις, “ λατᾶ : 
ΧΧΙ ὄθ σκληρὰ ἔσται ἡ γῆ 
κινεῖν, Χικ 47 χωρεῖν εἰς τὸ σ. 
(ἆθ Ῥα] πι) 

σκοπεῖν, ϱγουἱᾶσγε, ἰᾷζ αθεγο, 
εἰο Ίοοκ οι, «ίακο Ἰθρά ”: 
πι Τ1 εἰ μὴ σκοπεῖς ὅπως 
μὴ ἰδιώτης ἔσῃ, ο. 07 σκο- 
πεῖν ὅπως ἆ ἀντιτιμήσεται 

σµῆνος, εος, τό, Ἱ. α- σίµβλοε, 
αἴυεατε, έα Ἠϊνο”: ντι 98 ἡ 
ἐν ας 4 ἡγεμὼν μέλισσα, 
174, 2 

' σπουδάζειν 

σοφός, ή, όν, “ ο]ενετ]γ ἆθ- 
γιθεᾷ”: κκ 28 σοφόν τι εὖ- 
ῥηκέναι ἐς τὰ ἔργα, 1.6. αῖ- 
φιιοᾷ αγίζ[ούι αιοᾶ υαἶεαί 
αἄ γεοίζιε ἀἰδεεπάαπι εἰ επεγ- 
οἐπάαπι αβτζουΜέιναπι (Βέτα) 

σπείρειν, δέπιέπι 6Ρατφεγε, “ἴο 
ΡΟΥ’: 80β. αι 97 φυτεύοντες 
--σπείροντε 5,Χν ϐΤ ὁ κάλ- 
λιστα φυτεύωγ-- ὁ κάλλιστα σσ., 
ΧνΤΙ 19 ἐν ̓ξηρᾷσ., 16,σχκ 15 οὐχ 
ὁμαλώς ὁ σπορεὺς ἔσπειρε. 
ο. 869. 867ΕΤε, δεπιίπαγε, 'ἴο 
Ρον 9οοᾷ : Σντ 9 ὅτι σπεί- 
Ρειν δεῖ--ὅ τι φυτεύεω, 156 
ὅτου δέοιτο αὐτός, σπείρων, 
Χυπ 90 ἐάν τε ὀλίγον ἐάν τε 
πολὺ σπέρμα σπείρῃ. ὮἹ. 
63ΠΡΕΤΕΤΕ, 601676, ΄ἵο βοΥ 8 
Ἠθ]ά): κκ 6δ. ΡΑΡΘ. αχ 21 
οὐ γὰρ ἐπιμελεῖται ὡς αὐτῷ 
σπείρηται (ὁ ἀγρός) 

σπέρµα, ατος, τό, δέπισΊ, εἶλαῦ 
ΝΗΙΟΗ 16 Βου), «βθεᾶ”: 
ΧΝΤΙ 90, τ1 χλόης 'Ὑενομένης 
ἀπὸ τοῦ σπέρματος, τ4 ἢ ἣν 
ἐκτρέφειν ἐᾷς τὴν γῆν τὸ σ. 
εἰς καρπό», 68 πότερον ἴσον ἂν 
ἑκατέρᾳ τῇ γῇ σ. διδοίης ἄν; 
69 ἐμβαλων τὸ σ. τῇ γῇ, Τ8 
τῇ ἀσθενεστέρᾳ γῇ μεῖον τὸ 
σ. ἐμβαλεῖν 

σπορεύςδ, έως, ὁ, 
κκ 19 

σπόρος, ου, ὁ, Φεπιοπέῖφ (5αἳίο 
1πο]αᾶςς «ρ]απ{ίηςἈ, νιτ118 
σπόρος καὶ φυτεία, χνι 49, 
κκ 17 τῷ σπόρῳ νεὺν δεῖ 
ὑπεργάζεσθαι, ΧΥΤΙ 8, 28 ὁ 
Μπρώιμος (σπόρος), ὁ ̓ μέσος, 
ὁ ὀψιμώτατος, 34, 99 ἑνὶ τού- 
τωντῶν σ., 84 παντὸς µετέχειν 
τοῦ σ., κκ 69 γή. ὑγροτέρα 
πρὸς τόνσι, Χνιπ 76, κις 4 τὰ 
ἀμφὶ σ. ταιίο Γαοϊεπάαε 86- 
πιεπέῖβ 

σπουδάζειν, δέιιᾷίΐοδε αρεγε, “ἴο 
Ῥαᾳ πεα]οιβ’, “εαπεβῖῦ”; ο, 

6 ΒΟΨΘΥ”: 



σπουδαῖος 

Ῥατ[ο.1σ2 ἆ σὺ ἑσπούδαζες 
διδάσκω», φιιαε αἴιιάΐοδο αἡζῖ- 
σεπίετφιιε ἀοοεῦα» (Βατ7) 

σπουδαῖος, αία, αἴον, δΜιαϊο 
αἱσπιβ,  νεϊσΏ(γ’, “ΙΠΙΡΟΙ- 
{αηΐ0): τ 96 ἔστιν ὅτῳ ἄλλῳ 
τών σπουδαίων πλείω ἐπι- 
τρέπεις ἢ τῇ γυναικί; 

στάσιμοςῦ, ον (του ΣΤΑ, ἵστη- 
μι), δίαπα, “βἰασηαη”: κκ ὄτ 
ἐν ὕδατι στασίμῳ 

σταφυλή», ἢς, ἡ, Ἱ.. βότρυς, 
ανα, 8 Ὀαποι οἱ σταροβ”: 
Χιχ 127 γλυκαίνεσθαι τὰς σ. 

στεγάχειν, {ε(εγε, ' ἴο 60Υ6Υ᾽: 
ΡΑΡΒΡ. ΧΙκ 89 τὸ ἄνω πάν- 
των τών φυτών ἐστεγασ- 
μένον 

στέγη, ης, ἡ, οοπεῖαυθ, «8 
χοοτα), «οπαπηρογ ”: ντα 88 
ἐν δεκακλίνῳ στέγῃ συµµέ- 
τρῳ, να 110 ἡ δίαιτα τοῖς 
ἀνθρώποις στεγών δεῖται, ΙΣ 
18 τὰ ξηρὰ τῶν στεγῶν 
τὸν σῖτον (παρεκάλει) 

στεγνός, ή, όν, οοη(τ. {τοπη στε- 
γανός, ΄ναίεγ-ασΏιί’: αβ 
βαῦεύ. στεγνόν, τό, ἰεσίιπι, 
έα οογετοᾷ ρίασθ’: ντι 110 ἡ 
δίαιτα τοῖς ἀνθρώποις στεγ- 
νών δεῖται (ν.]. Ῥχο στεγών), 
111, 116, εἰς τὸ σ.., 118 ἃ τών 
σ. ἔργα δεόµενά ἐστι 

στενόπορος, ον, ΡΙ. τὰ στενό- 
πορα, απφιείίαε, '4εβ]εβΒ’, 
Χχ 45 ὅταν διὰ στενοπόρων 
ἴωσι 

στενός, ή, όν, απφιιδίέιι, “ηΒΙ- 
ΣΟΥ ̓: ΧνΠΙ 68 συνώσας τὸν 
καθαρὸν (σῖτον) ὡς εἰς στ εν ὦ- 
τατον 

στέργειν, ἆθ τηπίπο Ῥατοπίαπαι 
οἵ11Ώ6γογατη ΑΤΠΟΥΘ, 8, Πίτα 
{πά1{ο, ’ {ο]οσο 85 8 ρατοηῇ; 
να 194 τοῦ στέργειν τὰ 
νεογνὰ βρέφη 

στερεῖν, Ργίυαγε, «ἴο Ώετθατο 
ΡΑ88. Υ ὄ8 ἐὰν στερηθῶσιν 
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τῶν ἔργων, οἱ αὖ ορετγίθ διΐ8 
ατοεαπιέιγ’ 

στίχος, ου, ὁ, ογᾶο, 50Τί68, /8 
ΟΥ’: 1ν 148 ὀρθοὶ οἱ στίχοι 
τών δένδρων 

Πτοπα τοοῦ δέἰρῃ, "ἴο αίορ’, 
ν/πθηοθ στείχ-ειν.στοῖχ-ος, στοιχ- 
εἴον; 146. ο6-δέέρ-έπι, Γα-κέίρ- 
δώ, οί. δίείρ-απ, «εττη. 
δέεἰρ-επ] 

στοά, ἂς, ἡ, Ῥογέϊσις, ' οογοτθᾶ 
οοἱοηπηαᾶθ”, ερίαζζα. να] 
ἐν τῇ τοῦ Διὸς τοῦ ἐλευθερίου 
σ. 1.6. ἴ]ο οο]οππαᾶθ ΟΥ 
οἸοίδίοτ αἰίασλπεᾶ {ο ἴλο 
Τεπηρ]ο οἳ Ζ6αβ 

στράτευμα, ατος, τό, επεγοίἔις, 
έαη ΑΤΠΙΥ᾽: και 96 ὅλῳ τῷ 
στρατεύματι, Υ ὅτ ὑπὸ 
πλήθους στρατευμάτων 

στρατηγικός, ή, ὀν, ἵπιρετα- 
ἑογίζις, 'οἳ α σεηετα]”: κκ 28 
ἔστω ἐν οἷς τών σ. ἔργων 

στρατηγός, οὔ, ὁ, ὑπιρεγαίοτ: Ὑ 
Πὅ παρακελεύεσθαι δεῖ τὸν σ. 
τοῖς στρατιώταις, ΧΙ 44 ἐπι- 
τιμώμέν τηιστρατηγῷσυμ- 
παρόὀντε. οἱ στρατηγοί, 
«σεηοτα]ς’, α5 ἃ οἶαδβ: αχ 
28, 99, χχι 91 

στρατιά, ἃς, ἡ, επογοϊἔι, αῇ- 
ΊΙΕΠ, ' 8 ΒΥΠΙΥ᾽: ΥΤΠ 25, 96 
τεταγµένησ. 

στρατιώτης, ου, ὁ, ππῖῖες ϱ1Υ6- 
σατίμ8, 'α πο]άϊον ”: Υ Τθ, κχτ 
49 κορμός τοῖςσ. 

στρεπτός, οῦ, ὁ, ἰογ168, «8 
οοἵ]αχ οἳ πιο ος. Ηπ]κοᾶ 
τηεία]”: τν 160 τῶν στρεπ- 
τῶν τὸ κάλλος 

στρέφειν, ἰπυεγίεγε, «νο ἵπτη 
αρ) Ὦγ ἀῑσσίης ος Ῥ]οπρ]- 
Ίησ: νι 88 τὴν γῆν στρέ- 
Φειγ. εἴο ἵπτη ΟΤεΓ’: 
Χνττ 84 στρέφοντες...(τὸν 
σῖτον) 

στρῶμα, ατος, τό, 1, Όξδίί8 
εἰταφμία, “8 οοτετΙΏς’, ΄00- 
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νοτ]εί”, /οτετ]αγ)’, τας), 
ἐπηφ[τερβ):; νι 191, κ 78 
ἱμάτια-- στρώματα, Ἱς 17 

: τὰ πλείστου ἄξια σ. καὶ 
σκεύη, ὃτ ἐσθῆτα, σ. ἐν γυ- 

. γαικωνίτιδι...σ. ἐν ἂν δρωνίτιδι 
..«ὑποδήματα 

σύ, ἐ, «ἴποι”: 1ν 109 ἢ γὰρ σὺ 
ταῖς σαῖς χερσὶν ἐφύτευσας; 
νΙ ὄ, Χ 26 μὴ Ὑένοιο σὺ τοι- 
οὔτος, Υ1Ι 29 πότερα αὐτὸς σὺ 
ἐπαίδευσας, ΥΠ 14 τούτων 

οὗ σὺ αἰτία ἀλλ ἐγώ, αν 8 
ὥσπερ σὺ σαυτῷ, ΧΥ1ΠΙ 44 δι) 
ὅλης τῆς ἅλω οἴσεταί σοι τὰ 
ἄχυρα, Χικ 99 ἀποκρίνομαί 
σοι, ὧς σὺ φῄς, ἅπερσὺ γιγ- 
γώσκεις, ΤΙ 116 οἶμαι δέ σοι 
--ἔχειν ἂν ἐπιδεῖξαί σοι. 
σύγε, χιςκ Τ8 

συγγίγνεσθαι, Ίίπα 6386, 60Ί- 
9επῖγε, «ἴο ο ἵπ ϱΟΠΙΡΑΠΥ 
ν(μ”, ο προς: νι 6032 
συνεγενόµην ποτε ἀνδρί, 
Τδ αὐτῶντωι συγγενέσθαι, 

σύγκεισθαι, 5 Ρὲ, ρ858. οἳ 
συντίθηµι (586. οη Ῥ]ῃ- 
ἰατομ. Τ]οπα(δύ, χνιτι 1, 19), 
οοπιροδίἔιπι 6886, οοπβίαγο, 
εἴο οοπαΙςῦ’, {ο Ὦ6 οοπι- 
Ῥοβεά᾿: ο, ἐκ, Υπ 19 χορὸς 
ἐξ ἀνθρώπων συγκεἰμενός 
ἐστιν 

'συζευγνύναι, οοριίαγε ἆθ οοἩ- 
1πβ1ο, {ο απῖίθ Ιππηβγτῖαρθ’: 
νι 1569 νόμο--- συζευγνὺς 
ἄνδρα καὶ ΎὝυναῖκα ααὶ 1η 
εοᾶεπα οαρ1ΐθ ζεῦγος ποτη]- 
ηΘη{ΙΣ., ΡΑΒΒ. ΙΧ 91 οἰκέ- 
ται πονηροὶ συξυγέντες π]βῖ 
Ἡ. 1. βἱρηϊβοαπίαχ οοπδιαίι- 
ὑιιαΐπιε εἰ [απυμίαγιίαίε {ιπιουὲ 
(Βατ) 

συκάζειν ὃ, Πο ἄεσεηρεγο, 'ἴο 
Ραΐποι τῖρο Άρ8): κτς 191 
ὥσπερ τὰ σῦκα συκάξζουσι 

συκῆ», 5, ἡ, /ἱσιβ αἲὐοῦ, «8 

συμβουλεύειν 

Άρ-ιεε᾽: ΧΙκ Τθ συκῆν φυ. 
τεύειν 

σἼκον, ου, τό, [οι Γγισίμβ, «8 
Ηρ’, ἴε {γαῖῇ οἳ {πο συκῆ: 
ΧΙΧ 19] τὰ σ. συκάζουσι, ΧΧ 
24 οὐδὲ ἔλαιον οὐδὲ σῦκα 
ἔχει 

συκοφαντεῖσθαι, ’{ο Ὀ9 {4]βε]Υ 
βοσιδεᾷ ”: χτ 194 ὑπὸ πολλῶν 
συκοφαγντοῦμαι 

συλλαμβάνειν, αἀίπναγε, "{9 
{ακο ρατῦ να, «αβθῖςί”. 6, 
Άςο. ταὶ οἳ ἀαΐ. Ῥουβ. ΧΙΙ ὅδ 
τάδε συλλαμβάνω αὐτοῖς 
τῇ βαηῦ ἐπίτροποι 

συλλήβδην» ᾖ(συλλαμβάνειν), 
βιπιπια(ἶππ,οπιπίπο, «1π ΒΙΠΗ᾽, 
1 ΑΠοτῦ): Χικ 96 ἤρου 
μεσ. 

σύλλογος, ου, ὁ (σύν, λέγω), 
οοπυεπίέις, 'α πιαβίοτ ”. 1Υ δΙ 
ἔνθα δὴ ὁ σύλλογος κα- 
λεῖται, ποῦ εοπυεπίέις ἁἑπαί- 
οἵζωγ (Βέαχ7) Ῥοἳ αδἱ εδὲ ο0- 
υεπέιδ φιωὺ υοζαίµν, Ἀθ6 Ἡ. 
αᾱ Ἱ. 

συµβαίνειν, οοπίίἴπφετο, “ἴο 
Ώαργρεπ  πχι 98 ἦν τι τῶν 
αἰσχρῶν συμβαίνῃ. εἰ- 
Ῥ]οπαϊβ[Ιοα]Ιγ ντι 98 εἴ τι 
συμβαίνει Ὑίγνεσθαι, 'Ἡ 
ΑΏΥ ἴλμ]πρ Ἠβρροπβ’, 1,6, 
6968 πτοιρ 

συµβάλλεσθαι, 60Π/ΕΥΥΕ, !ἴο 
οοπΙραίο: ντ 80 πλείω 
συµβέβληται, 88 οὗτος τὰ 
πλείονος ἄξια συμβάλλεται 

συμβουλεύειν, οοπδέζιπι ἆἄαγε, 
ἐ{οοοιηβε] ᾽, «αἀνῖεο᾽;. ο. ἀαῦ. 
Ῥ6Υ8, οὗ 1η. 1 2ὔ ἡμῖν ποί- 
αι τέχναις συμβουλεύεις 
χρῆσθαι; Χ ϐ8δ συνεβού- 
λευον αὐτῇ μὴ καθήσθαι 
δουλικώ.. ο, ἀαΐ. ρ6ιβ, οὔ 
εἶααβ. το]. 1τ ὅ εἴ µοι συµ- 
βουλεύοις ὅ τι ἂν ποιῶν 
αὔξοιμι τὸν οἶκον, ὃ συμβού- 
λευε ὅτι ἔχει» ἀγαθύν, κ 61 



συμµάχεσθαι--------- 

εἴτι ἔχοιμι συμβουλεῦσαι 
ὡς ἂν---φαίνοιτο 
µάχεσθαι, «πα Ῥιῃπατε, 

είο Πρλί αἶοηπρ νη]μ), «οη 
{πο βἰάο οἳ”: τν 197 ἕῶντι 
συνεµάχοντο Ογτο 

σύμμαχος, ου,ό (σύν, µάχεσθαι), 
ααἴιίογ, οσοι, «4η αγ’, 
ἑαάλμονοπῦ ”, ' Πε]ρπιαίθ”: Ἱ 
Ὁτ ἔρημον συμμάχων εἶναι, 
υπ Τὸ συμμάχων καὶ Ύηρο- 
βοσκῶν ὅτι βελτίστων Τυγχά- 
νευ. 85 επὈεῦ, «αη α]]γ”: 
ἂν 143 τὰ παρὰ τῶν σ. δῶρα 

σύμμετρος, ον, ππεᾶἰοςτί8, ποπ. 
πιαφι8, 'οἳ πιοᾶρταῖο βἱ79 
σπα 85 ἐν δεκακλίνῳ στέγῃ 

συμμέτρφ 
συμπαιδεύειν», ϱγαείεγεα {ο- 

σεγε, "ἴο οἀαοαίο αὖ ἴλο 
ΒΑΙΗΘ της): ν 0ὅ συμπαι- 
δεύει δὲ καὶ εἰς τὸ ἐπαρκεῖν 
ἀλλήλοις ἡ γεωργία 

συμπαρατρέφεινὃ, οἴπιιῖ πι- 
ἐγίγε, 'ἴο χθερ αὖ ἴλο Ε8ἴΠΘ 
παρ”: Υ 28 ἡ γῆ κυσὶν εὐπέ- 
τειαν τροφῆς παρέχουσα καὶ 
θηρία συμπαρατρέφουσα 

συμπαρεῖναι, Ίίπα ἀἆἀθδεε, “ἴο 
Ῥε ἸῬτοβεπί αἲ ἴμο ΑΒ8ΠΙΘ 
της; αι 44 ἐπιτιμῶμέν τωι 
στρατηγῴ συµπαρόντες 

συµπαρέχειν, σἰπιιῖ Ῥγαεδίατε, 
'ΐο Ἠε]ρ {ο Ῥτοσιτθ”: Υ 58 αἱ 
κύνες... τῇ ἐρημίᾳ τὴν ἀσφά- 
λειαν συμπαρέχουσαι 

συμπαρομαρτεῖν, ια εεφιῖ, 
σοπιϊἰατὶ, ΄ νο ΔΟΟΟΠΙΡΔΗΥ”: 
1ν 149 ὡς ὀσμαὶ συµπαρο- 
μµαρτοῖεν αὐτοῖς περιπατοῦσι 

συμπαροξύνεινὃ, οἴηιιῖ οποῖ- 
ἴαγε, ' Το Ἠο]ρ {ο ῬτογοΚκε’: 
νι 4ὔ συμπαροξύνειν εἰς 
τὸ ἀλκίμους εἶναι 

[συμπαρορμβ”, Υ.]. Ῥτο παρ- 
ορμᾷ Υ δδ 

σύμπας, σύμπᾶσα, σύμπᾶν, 
απίνεγειις, οί, «αἲὶ 1ο- 

αι τον 

σύν 1453 

ρείμοτ”: νι 21 κτῆσις ἡ σύμ- 
πασα, ΙΧ 28 σύμπασαν 
τὴν οἰκίαν, ΧΧΙ 99 ἕνα ἕκασ- 
τον καὶ σύμπαντας 

συμπεριάγειν, πια υε]ογα, «3ο 
οαττΥ αθοπί αἶοηρ πα”, ντα 
Τ8 πολλὰ ὅπλα τοῖς ἀνδράσι 
συμπεριάγει (ναῦς) 

συμπληθύνειν ὃ, εἰπιιῖ αιφετε, 
έτο μον ρ {ο ΑΠσπιοπή” ΧΥΤΙΠΙ 
20 τὴν κόπρον συμπληθύ- 
νειν 

συµπράττειν, δια ορεγα ο0Ρε- 
γαπι αἰἰεγίιδ αἀϊπυαγε, “ἴο 
οο-ορεταίθ πη(]’: ο. 8σο. τεῖ 
εὔ ἀαῦ. Ῥοτβ. σι 856 τί δὲ ἂν 
ἐγώ σοι δυναίµην συμπρᾶ- 
ξαι; 

συµφέρειν, ο0Π/ΕΊΥΥε, Ῥγοᾶεδες, 
ἐίο ο οἳ πβο), βογνιοθαῦ]θ”: 
Χν δ4 ὅ τι συμφέρει τοῖς 
κάµνουσι», ΙΠ1Ρ6Υ86. χι 
1506 ὅταν ἀληθῆ λέγειν συµ- 
Φφέρῃ, Χνι 14 ἐπειδὰν γνῷ 
τις ΠΒ{ΠΤΑΠΗ 5011, οὐκέτι συμ- 
Φέρει θεομαχεῖν πρ. τί 
πογα{ βοπιθη{θπα, οπ]αςβ βοἶατι 
ΏΟΠ αἶξ Ῥ8[Ι6ΠΑΒ, χι 1485 συµ- 
Φέρει αὐτοῖς φίλους εἶναι, 
χττ 45. ΤΙ. «Επ γΙΕΥΕ, 

- αρίιπι 6856, “ἴο 49’, «ραῖῇ”: 
νιπ 118 χώραν-- θεῖναι ὡς 
ἑκάστοι συμφέρει. (Οἱ, 
Οστ. ντ 4, 91, 99, Αχὶρῦ. 
Ῥαη. 1549) 

συμφέρον, τό, το, "5, 
«ρτοβί”: χττ 10 ὅ τι συµ- 
φέρον τῷ κάµνοντι ποιεῖν 
εἴηξ συµφέροι 

σύμφορος, ον, αζίε, σοπιπιΟ- 
μ8, /αβε[α]” «βπ]ζαῦ]ο”, 
ο χτι ΤΙ οὐδ' 
αὑτῷ σύμφορα ταῦτα ποιεῖ, 

Ικ 19 ὅπως ἀγγεῖα ὡς  συµ- 
Φορώτατα ᾖᾗ τοῖς µέλλουσιν 
ἐν αὐτοῖς ἔσεσθαι 

σύν, οἶπι, Ίπα οἶπι “4ἶοησ 
ψἑμ”, «ἰοσείμες νη(]μ’: να 

πω 
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184. 9. υπ οο]]αίοτα] 
ποβῖοηπ οἳ αἷά, Ἱπβδίτῃ- 
πιθη{α11{γ: σὺν τοῖς θεοῖς 
νι 9, χ 66, χι 120, ν ϐ8 τῆς 
γῆς σὺν ἀνθρώποις ἐστὶν ἡ 
ἐργασία. 8. Το ϱἱτθ ΡΤο- 
ΤΙΏΘΊΟΘ ὓΟο ΒΟΠ1Θ ΒΟΟΘΒΒΟΙΥ 
οἰτοαπιβίαηὭσθ,  {πδίγισίιμς, 
εξατηϊβΏεά πα). τ164,ν 56 
σὺν ὅπλοις “1π ΑΥΠΙΟΙΤ), 
64 σὺν τοῖς ὅπλοις, Υ 25 σὺν 
ἵππῳ. (Οἱ. Οἶο. ἆε παῦ. ἀθος. 
πι 2 δ 6 ἄιο {πυθπαν 6 πι 
εηωΐς αἰθίε, νην]ι ῬτοῬ, 5. Ῥ. 
Μαγοτ’5 ποίς) 

συνάγειν, 6Οπυοσαγε, «ἴο Ὀτῖπρ 
{ορείλογ), ' ραἴ]ον ἑορεί]ογ”: 
1Υ 60 πάντας ἅμα συνάγων 

συναποδοκιµάζειν΄, Ίύπια {πι- 
τοῦατε, ἐἴο Ιοῖη 1π ΤΘΡΣΟ- 
Ῥαΐπσ”: ο. ἆαῦ. ντ 206 σ. ταῖς 
πόλεσι τὰς βαναυσικὰς τέχνας 

συναποθνήσκειν, οοπυπιογῖ, :Όο 
4ἱο νΠ(]Ἡ οπθ’: ο, ἀαῦ. τν 198 
ἀποθανόντι συναπέθανον 

συνάγειν 

συνάπτειν, οοπίιπ(ετε, "ο 
πηζθ).  ὉῬ. Ῥ885. συνηφ- 
θαι, σοπιζιπιοξιπι 6956, 60]ιαέ- 
766, “ἰο Ῥο αἱ]ιοᾶ {ο): ν 18 
ἡ προβατευτικὴ τέχνη συν- 
ἧπται τῇ γεωργία, ἩἹρ. 
σπα ραῦα]α ἵετταῬ Ῥργαθρεῦ 

συναύξειν, Ίίπα αἲφέγε, “ἴο 
Ίε]ρ {ο ΙΠογεᾶβθ”: 1Π 82 συν- 
αὖύξειν τοὺς οἴκους, ντ 989 
ὅ τι ἂν ποιοῦσα συναύξοιµι 
τὸν οἶκον, τς τι 

συνειδέναι, δοἴγε ἄε αἰίφιιο, νο 
Έ που οἳ οπο αποἰλετ”: ττδ1. 
σύνοιδά σε...ἀνιστάμενον 

συνεῖναι, υεγδατί οιπι αἴϊφιο, 
είο 1νο πι): α 9Τ εἴ σοι 
συν είην (48 γοαχ π]{ϱ) ἐξα- 
πατῶν σε, ὄ0 τοὺς ἔξω )ί τοὺς 
συνόντας. 9. υεγβαγί ἴτι 
αἴίφμα γε, “νο Ὄθ επραρεά 
1”: αν ΤΙ τοὺς αὐτῇ (τῇ 
γεωργίᾳ) συνόντα»ς. (60. 

συνεχής 

Αγ. Ὥαηπ, οἰκεα πράγμαθ) 
οἷς ξύνεσμεν) 

συνεκπέµπειν, οἴπιιῖ επιέετε, 
ἑίο βοπᾶ οαῦ {οσείπογ”: νττ 
88 οἷς ἂν ἔξω ᾖ τὸ ἔργον, τού- 
τους συνεκπέµπειν Εο, η 
Αρτα 

συνεξορμᾶν, ία ΦΥΟΤΙΠΙΡΕΤΕ, 
εἴο βλοοῦ πρ αἶοηπρ πμ”: 
χνπ 91 ὕλη συν εξ ορμᾷ τῷ 
σίτῳ, 105 ἢν ὕλη πνίγῃ συν- 
εξορμῶσα τῷ σίτῳ 

συγεπαινεῖν, οΟπιργοῦατε, “ἴο 
αΡτθθ {ο), ΄βΏρτογθ’: νπ 96 
ἃ οἱ θεοὶ ἔφυσάν σε δύνασθαι 
καὶ ὁ νόμος συνεπαινεῖ 

συνεπαίρειν, Ίίπα οσιπι αἰία 
εωοἱίαγο, «Το ]οἵπ 1π αγρῖηρ”: 
γ 27 θήραις ἐπιφιλοπονεῖσθαι 
συνεπαίρει ἡ γῆ 

συνεπιμελεῖσθαι, οἴπιιιῖ σµγαγο, 
είο αἰθοπᾶ {ο αὖ ἴο 64π1ο 
πιο”: ϱ, Ροή. τν 19, ντ 4 
φίλων καὶ πόλεως σ., 1ν δῦ 
γεωργίας τι σ. 49. 97 
εἴτι συνεπιμελεῖται 

συνεργός, ὁ, ἡ, αἄϊμίον, ορεγίβ 
δοσἵιδ: τα 81 γυναιξὶ χρωµέ- 
νους ὥστε συνεργοὺς ἔχειν 

συγέρχεσθαι, οοἵγε, οοπυεπίγε 
αίπιαπι ἔπι ἆοπιιπι, εοοϊείαίεπι 
ἀπίγο, «ἴο Ῥο απῖ]ιθᾶ {ο- 
σοΐ]ατ), «ἴο οπίογ 1πίο ρατῆ- 
ηθιβΠΙρ’”: κ 28 συνεληλύ- 
θαµμεν ὡς τῶν σωμάτων κοι- 
γωνήσοντες 

συνεσκευασµένως4 (συσκευά- 
ζεσθαι), πιωῖ, οοπΓεγίπι, 
εΙοϊπ{]γ”: πι 114 

συνεύχεσθαι», Ίσια Ῥγεσατί, «ἴο 
1οἶπ 1π Ῥταγοτ ”: τα 61 συν- 
έθυε καὶ συνηύχετὀ σοι 
ταὐτὰ ταῦτα 

συγέχεσθαι, ϱγεπιῖ, α[ιοί, Ἰα- 
Όογατε, «ἰο Ὀο οοπβίταἰποᾷ”, 
ἑἀϊβίτοβροα 1 151 ἁμηχωί" 
αι συνέχονται 

συνεχής, ές, αδεἰᾶιι ἔπ Ἰαῦογε, 



συνθεᾶσθαι-------- 

ερθιβοτοτῖης᾽: και 60 προ- 
θύμους εἰς τὸ ἔργον καὶ 
συνεχεῖς 

συνθεᾶσθαι, Ίίπα αρεσίαγο, ΄ἴο 
Ῥο ερεοία{οχβ {ορείμεχ Ἰ: τα 
δ4 

συνθύειν ὃ, πα βαοτίῇσαγα, ΄ἴο 
1οΐἵῃ ἵπ βαοτὶβοῖηρ’᾽: να 61 
ἡγυνήσοισυνέθυε 

συνιστάναι τυά τιν, εοποῖ- 
Ιίαγα, ΄ἴο Ιπίχοᾶασρ οπθ {ο 
αποίμετ” τα 107 συστήσω 
σοι ᾿Ασπασίαν 

συνοικεῖσθαι, οεἶεῦγεπι 6556, ’ νο 
Ῥο ἰπίοκ]γ Ῥοορ]εᾷ”: τν 68 
συνοικουµένην χώραν )ί 
ὀλιγάνθρωπον 

συνομολογεῖν, αθθεπεζγί, “ἴο 
ΆστοοῬ πΙ(Ἡ : τ 86, ντ 18, 14, 
Χνπ 80. ΐο οοποθᾶθ”, ο. 
ἀαῦ. Ῥο6χ5. οὗ 8ςο. το εθα. 
ΙΠΒΗ., χχι 10 

συνουσία, ἡ, οοπκιεἰιᾶο: ἀν- 
δρών σ. 1χ 06 

συντείνειν͵ ἐπίεπᾶεγα,  ἴο βἰταίη 
{ο ἐπ πἐπιοςῦ”: τί 125 γνώμῃ 
συντεταμµένῃ’ να] δαχπεβύ 
ΡΠΥΡΟΡΘ’. συντεταµένως, 
επίσε, κἰιᾶϊίο8ε, «ἴπ ροοᾶ 
οατηερί”: αχ 11Τ τοῖς σ. γεωρ- 
γοῦσιω συ] γ.]. συντεταγ- 
μένως 

συντιθέναι͵, «οπιροπετε, «ἴο ραῦ 
{οσείΠογ”, “{οἷᾶ”: κ Τὸ ἱμά- 
τια καὶ στρώματα ἀνασεῖσαι 
καὶ συνθεῖναι 810 ἴοσο. 
οοπίιπφεγε, “ἴο ππϊ{θ) (85 ἵπ 
πγοᾶ]οσί): στ 101 τὸ ζεῦγος 
τοῦτο συντεθεικέναι. 
ΜΕΡ,. συντίθεσθαι, σοπβῖ- 
ἴπεγα οπι αἴίφιο, «νο τα] 
8η αρροϊπἰηθηῦ γη ίἩὮ ΑΠΥ 
οπθ’: ο. ΙπβΠ. στ 8 Κξένους 
τινας συνεθέµην ἀναμένειν 
ἐνθάδε, χτι 8 ἐπεὶ συνέθου 
τοῖς ξένοις 

συντόμως (σύν, τέμνειν], Ότοε- 
οἱϊεν, Ῥαισίθ, /οοποῖςε]γ 

σφοδρώς 14Τ3 

ΧΠ 104 ὡς συντόμως εἶπεῖν 
συντρέφειν, {πδιρεν αἴεγε, ’Το 

τηθ]η{αῖη Ῥοβίάες᾽: ν 256 τὸν 
ἵππον ἱκανωτάτη ἡ ἡ γεωργίασ. 

συντρίβειν, ἐπιπιίπιιεγε, ἀείγί- 
πιοπιίο α[οετο, το ΜΙΑ 
ἑταῖπ): κκ 110 τὰ συντρί- 
βοντα λεν οἴκους ταῦτά ἐστι 

συνωθεῖνὸ, {πι ππι 604ΕΥ6, 
σοαεθγυατε, «ἴο σατπον αρ’, 
«οΟΠΙΡΥΘΒΡ΄: χνπτ 67 συνώ- 
σας τὸν καθαρὸν (σῖτον) πρὸς 
τὸν πόλον ὧς εἰς στενώτατον 

συνωφελεῖν, αἀίιναγε, 'ΡΤο- 
ἄθβεε, ΄ ἴο Πα]ρ. {ο Ῥεπεβί ” 
ΧνΙΙΙ 19 τὸ ἐν τῇ γῇ λειφθὲν 
σ. ἂν τὴν γῆν, 1Υ 8 ὅτι δύνασαι 
συνωφέλει διδάσκων, τἉ 98 
μηδέν µε συνωφελῆσαι  εἶς 
τὸ ὑποφέρειων 

σύς, συός, 8ογο/α, 8118, 8, 807’ ”: 
Χντι Τθ συὶ ἀσθενεῖ χαλεπὸν 
πολλοὺς ἁδροὺς χοίρους ἐκτρέ- 
φειν 

συσσιτίαδ,ας, ἡ,ξοσίείας 6ΟΥΊΙΠι 
αωΐ πα οοπυυαπίιγ, 8 
Ῥαῦ]ο 1ηθββ): στι Τ9 ναῦς 
πάντα σκεύη...τῇῃ σ. ἑκάστῃ 
κομίζει 

σφεῖς, ον σφίσιν, γοΏοσίνο 
ΡΥΟΠΟΠΠ, ΧΙΙ 46 ταῦτα ἃ βού- 
λονται εἶναί σφισι (5ἱ0ἱ) τὰ 
ἀγαθά 

σφενδονήτης, ου, ὁ, Γπᾶΐου, 
ες β]ἴηρογ”: 1 49 τοξότας 
καὶ σφενδονήτας, ΤΠ 49 

σφόδρα, ναϊᾶο, αἄπιοάωπε, 
επατγ᾽, “οχορεᾶϊπρΙγ’: ο, 
νετ. στ ὅ ἐρυθριάσασᾶν σ. 
αἄπιοᾶιπι, οπιπίπο, ἵπ αἲ- 
Ώτπῃ. ΑΏΒΝΘΥΑ: 1ΙΙ 84 καὶ μὰ 
Δία καὶ σφόδρα γε 

σφοδρός, άν όν, Πγππιις, υαἴζᾶις, 
ἑαίτοπρ’, “τοραςύ’: Υ 26 ἡ 
γεωργία σ. τὸ σῶμα παρέχει 

ρῶς, αεγίεν, δίιᾶίοβα, 
ἐβο[ϊνο]γ’, νὶροτοπβΙγ”. τ149 
καὶ πάνυ σ. ἔχουσι πρὸς τὸ 

πτῳ Ὁ 



1483 σχεδόν 

ἐργάζεσθαι, ν 91 πορεύεσθαι 
σ., Υ ὄ9) σ. καὶ ἀνδρικῶς παι- 
δευόµενοι 

σχεδόν, /έγ6, ἴο βο[ίθη α Ῥοβί- 
νο αβρετίῖον: τν 90, ν 89 
σχεδὀν τι 

σχῆμα, ατος, τό, "ΤαβΠἱοπ”, 
ἑα,γ]θ”: τι 27 εἰς τὸ σὸν σ. ὃ 
σὺ περιβέβλησαι, Άοο. Το 
Ζὔοαππο απᾶ Βέπχ7 υοβέιπι, 
εἀτοςς ᾽, Ῥαΐ 5οθ η. αα Ἰ. 

σχολάζειν, ἀεβίάετε, πιιἱβ οπι- 
φιίπιο πιεφοἑζί οσσιρατί, "ο 
Ῥο αἴ 1εἴβαγο’,Ἠατο πολίτης 
{ο 4ο’; ντ 9, 4 οὐ µάλα εἰω- 
θὼς σ., 6 ἢ πράττοντά τι ἢ οὐ 
πάνυ σχολάζοντα 

σχολή, ῆς, ἡ, οέζιπε, 'Ἰεἱβατο”, 
«ρᾳβ86’: υπ 94 ἐν τῇ σχολῇ, 
Φεν οὐῖωπι «αἱ 19 Ιεἴβαχο” 

σώζειν :---1. οἳ Ώ6Υ5ΟΠΑΒ, δαἴυτίπι 
Φγαθδίαγθ, Ίιοπι Ῥεγίγε ραϊὶ, 
{ο Ἱκθερ α11νθ”, «νο ῃΤΘΒΕΥΥΘ) 
){. ἀπολλύναι: νι 10ὔ ἐὰν 
καὶ πάνυ καλῶς ὑπηρετοῦντας 
σώζῃ, πολλὴ χάρι.  3ῬΑβΒ. 
σώζεσθαι, εαἴυιώπ ουαᾶσγο, 
έ{ο Ὦθ βανεᾷ᾽ )ί ἀπολέσθαι: 
χι 68 ἐκ τοῦ πολέμου καλῶς 

σ., Χι τῇ ἀσκοῦντι τὰ τοῦ 
πολέμου κάλλιον σ. (δοκεῖ ἡ 

ῥώμη) 
9. οἳ ἴἨιπρα, «οπΒΕεΤΌαΥΟ, 

ἐμεγί, 'ἴο Ίκθερ ϱαἴθ”: νι 117 
δεῖτοῦ σώσοντος τὰ εἰσενεχ- 
θέντα͵ 915, Υ111Τ0 ἃ ἂν ἑκάστη 

(τῶν μελιττών) εἰσφέρῃ (εἰς 
τὸ σµῆνος), σώζει.  πίει- 
γ1πι 5ἐγυαΥΟ, “ἴο Ἱθερ Ἱή- 
οἸαπσοά”: ντπ 110 σώζουσι 
τὴν τάξιν. ΡΑΒΡ. τς 108 
σωζοµένων μεγίστη ὄνησις, 

Φθειροµένων μεγίστη βλάβη 
Σωκράτης, ους, ὁ, στ 92 εἴποι 

ἂν Σωκράτους ὁπόσα γράµ- 
µατα 

σῶμα, ατος, τό, οοΥΡΙ8, 'Ῥοᾶγ”: 
1 88 εἰ διὰ ταύτην (8ο. τὴν 

σωφροσύνη 

ἑταίραν) κάκιον ἔχοι τὸ σ. καὶ 
τὴν ψυχήν, 92 τὸ σ. παρέχειν 
(οοπίαχ οοπ]ϊαρῖ) ὑγιαῖνόν τε 
καὶ ἐρρωμένο», 48 σ. καθαρὀν, 
ἤδιστον, 1Υ 10 τῶν σ. θηλυνο- 
µένων, Υπ 1328 τοῦ ἀνδρὸς τὸ 
σ. καὶ τὴν ψυχήν, 14 ἡ ἕξις 
τοῦ σ., Χ 5] τοῦ σ. κοινωνός, 
ΧΙ ϱ7 τῆς τοῦ σ. ῥώμη», χ 29 
τῶν σ. κοινωνήσοντες ἀλλή- 
λοις, 1 170 αἰκιζόμεναι τὰ σ. 
(46 νοιαρίαΙῦτβ), ντ 27 τὰσ. 
καταλυµαίνεσθαι, 45 τὰ σ. 
κάλλιστα παρέχεσθαι 

σῶς, ὁ, ἡ, πθι{, σών, οἳ {π]ηρς, 
εαἴυιι, «βαΐο). «πνπο]θ: τα 

16 μηδὲ εἰδότας εἰ σᾶ ἐστίν, 
ντι 6 εἰσόμεθα τά τε σᾶ 
ὄντα καὶ τὰ µή, ΙΧ δ4 ἐπετά- 
ἔαμεν ταῦτα σᾶ παρέχειν 

σωτηρία, ίας, ἡ, δαΐας, ΡΕ{6ΙΥ’, 
ἑενεταηποθ’: αι 46 ἐν 
πολέμῳ καλῆς σ. 

σωφρονεῖν, Ρ)ιάεπίεν, {επιρεύ- 
αἲο υἱυεγα, «ἴο Ὃο ἀἱδοτοαῦ, 

πιοᾷρβί); νι 87 ἐμὸν ἔφησεν 
ἡ µήτηρ ἔργον εἶναι σωφρο- 
νεῖν, ααοᾶᾷᾶ πα τογῦ 
Βἰπτζῖας ῥγιάεπίεγ ἰεπιρετ- 
αἰοφιιο 165 αἀπιϊπϊδίγατε 

[Νᾶσε]κΏαοι ἅἄε πασλ]οπιέ- 
7486]θ ἸΠνεοϊοφίο Ῥ. 269 οοπι- 
πμ σκοης ὙύπαρογθΒι 
Ἠϊπίψβ αρ. Βθοῦαθαπη 74, 61: 

γυναικὺς δὲ μάλιστα ἀρετὰ σω- 
Φροσύνα, ἨΠΙΟ ΤἩ6 5βπὈβδθ- 
αιιθπ{]γ ἀρβῃεβ 35 τὸ περὶ τὰν 
εὐνὰν ἦμεν ἀδιάφθορον καὶ ἅμικτον 
θυραίω ἀνδρός: Ἀπιᾶ Ἰοίας 1 10 
ῴφμην την εµαυτου γνναικα πασων 

σωφρονεστάτην εἶναι τών ἐν τῇ 
πόλει] 

σωφρονίζειν, σαίΐφατε, ΕΊπ6- 
ἄαγε, “Όο βοΏοτ᾽, “ἴο τοσα]] 
οπθ {ο Ἠϊβ βεηβες” 1 168 
πολλοὺς βελτίους ἠνάγκασαν 
εἶναι σωφρονίσαντες 

σωφροσύνη, η5, ἧτ---Ἱ. «βοΏετ- 
ππΙπᾷοἄπιθβς’, 'σοοᾷ βοηβε”, 
εροππᾶ  Ἱαᾶρπιεηί”, 9. 



σώφρωγ 

: ερο]ξ-οοπίτο]”: χι Τ6 τοῖς 
ἀληθινῶς σωφροσύνῃ τετε- 
λεσμένοις 1.6. ἐἷβ φιῖ τευετα 
Φγιιάεπίίας φαοτὶς ἵπέίαιἰ 
διπέ 

σώφρων, ὁ, ἡ (σῶς Φφρήν), 
βαπασς ών. «βοῦεχ- παπι -- 
εὔ”: τς 115 ῥᾷον τὸ ἐπιμε- 
λεῖσθαι τῇ σώφρονι τῶν 
ἑαυτῆς τέκνων ἢ ἀμελεῖν, . 
105 οἱ σ. ὑπὲρ πάντων τών 
κτημάτων τοὺς θεοὺς θεραπ εύ- 
ουσι, ΥΤΙ 89 σωφρόνων ἐστὶν 
οὕτως ποιεῖν ὅπως τὰ ὄντα ὡς 
βέλτιστα ἕξει. 2. «οπ- 
ἐίπεπα, ἰοπιρεγαπΒ, 'Βἴεπᾶγ᾽: 

ντι 3396 86ἴγΟβ σώφρογνας 
καὶ ὠφελίμους τῷ οἴκῳ 

πι 

Ἰαλασία, ας, ἡ, Ἰαπίβοίιτι, 
ἐποο]-ϱρ]ηπίηρ): να 951 
ἀνεπιστήμοναταλασίας 

ταλάσιος4, α, ον, αἆ ἴαπαπι 
γ. ἰαπῖβοίμπι Ροτίζπεπ», ο 
ποο] ου ποο]-ϱριηπίηρ᾽: ντ 
40 ἔργα ταλάσια (ρεπεα 
ἴαπας) θεραπαίναις δίδοται 

ιουργικός, ή, όν, αἆ ἴαπιῖ- 
Ποΐνπι Ρετίίπεπδ: ΙΧ 40 τα- 
λασιουργικῶν ὀργάνων, 63 
σκεύεσ - τ. 

ταµία, ας, ἡ, Ῥγοππα, 4Ίιαε οι}απι 
επι Ἰιαδε, "8 Ἠοιβε- 
Κοερετ’: κ 66 ὅσοι εἰ 
ἑορτὰς χρώμµεθα, τῇ ταµίᾳ 
παρεδώκαµεν, 02 τὴν. τ. ἐποιη- 
σάµεθα, 09 παραστήναι ἀπο- 
μετρούσῃ τῇ τ. 

ταμιεία”, ας, ἡ, πι Άγοπιαο, 
Φεπί Ῥγοσιιγαίϊο, "ιο ἀπίγ 
οἳ 8 Ἀουβεκοερον ”: να 218 
ἀνεπιστήμονα ταμιείας 

τα μίευμα”, ατος; τό, «ἴβρεπ- 
βαἴτο, ε ροοποτηίσα] ΙΩ8ΏΒΡ6- 
πηθηῦ: τἹ 119 δαπανᾶται 

τάττειν. 1493 

δια τῶν τῆς γυναικὸς Ττ. τὰ 
πλεῖστα 

Ἰάνταλος, ου, ὁ, Ταπίαϊις: 
κχι το Ἐ. ἐν "Αιδου λέγεται 
τὸν ἀεὶ χρόνον διατρίβειν 
φοβούμενος μὴ δὶς ἀποθάνῃ 

τάξις5, εως, ἡ, ογζο, : οχ46Υ”, 
έπορα]ατ ἀἱεροβιδίοη Ἰ: ντ 

110 παπίαθ σώζουσι τὴν 
τάξιν, 98 ἐν τάξει (ογάΐπε 
βεγναίο), 485, 60, 61.52, ο. 51 
ὅπως διαµένῃ ἑκάστῳ ᾗ τ. 
2. Ἰ.4. τάγμα, οοηζγία, 
ἔγπια, 8 οοπΙραΠΥ’, βᾳα8ᾶ- 
χοη): ΥΠι 40 ἱππέας κατὰ 
τάξεις ἐλαύνοντα». 5. 
σεπετα]]ν  /ατταηρεπιθη{’, 
4 τερα]ατ]{γ νπι 18 ἔστιν 

: οὐδὲν οὕτως εὔχρηστον ὡς 

τάξις (ΤΘΥάΠΙ ἀἱβροβίίατατη), 
148 περὶ. τάξε εως σκευῶν 

ταραχή, ἤς, ἡ, Ρετέιγδαϊζον 
πι [έιις, ΄ ἀϊβογᾶςτ”. ΄οοἩ- 
{αβῖοἩ ”: τπτ 20 ταραχήἠἩ 
οἈοσο θ8ἱ οἱπῃ ποιοῦσώ ὅ τι 
ἂν τύχῃ ἕκαστος . 

τάραχος”, ου, ὁ, Ἱ. 4. ταραχή: 
νΠχ δ8 εἰ τοῦ ταράχου τού- 
του μὴ δέοιο 
τς οἳ ς ες, πιιζιανγίις, 

οἳ ΟΟΠ{ΠΔΙΟΠ ναι 98 
στρατιὰ ἄτακτος οὖσα ταρα- 

χωδέστατον 
τάττειν, ογᾶΐπο Ώοπετε, "ἴο 

Ῥ]αοθ 1π οτᾷθτ’. 2458, ΙΙΙ 
116 ὡς ἀγαθὸν τετάχθαι 
σκευών κατασκευήν. ἠπιδίγιι- 
εγε αοἶεπι, !ἴο ἄτανν αρ 1π 
οτάοτ οἱ Ῥαΐ{16), 'πηαχςΏα! ”, 
έΑΥΤΑΥ᾽: ΥΠΤΟῦ τεταγµένη 
στρατιὰ κάλλιστον ἰδεῖν, πΧ 
86 διὰ πολεµίας τεταγµέ- 
νους πορεύεσθαι. τεταγ- 
µένως, ὕοπο οοπείαπεῖ ογᾶίπε, 
ε ιερῖῦιι ο]ιογί, ! ἶπι οσζθτΙΥ 
{αβἩῖοπ), «τερα]αχ]γ): ντα 
91.45. χυτ 96 ὁ θεὸς οὐ τ. τὸ 
ἔτος ἄγει 1.6. οετίί εἰ ογα- 



1503 ταύτά 

παὶῖ ἰοπιροτίῦι (Βαοβ). 
2. οοἰϊοσα)ί ἴπ ααῖο, 'ἴο Ὦθ 
βἰαοηθᾶ”: Ἱν 40 ἐπὶ τῷ 
εὐωνύμῳκέρατιτεταγμένος. 
11. εοπαἐ(έιετε αἆ αἰίφιτᾶ σ6- 
γεπάωπι, «ο αρροϊηῦ {ο αΠΥ 
βετν]οϱ κκ 102 οἱ πράτ- 
τοντες ἐφ᾽ ᾠπερτεταγμένοι 
εἰσί.. «ἑοοχάςγ”, ρτερονρε’, 
Αχ: στα 14 οὐ τάξας 
ὅπου χρὴ, ἕκαστα κεῖσθαι, ΤΙ 
22 ἐν χώρᾳ ἕκαστα τεταγ- 
µένα κεῖται 1.6. 66Τ{Ο (1ο- 
ἄαπι]οσο εἴ οθγ6ο ογᾶϊτηθ, ΥΤΙΙ 
92 Σωκράτους ὁπόσα γράµ- 
µατα καὶ ὅπου ἕκαστον τέ- 
τακται. 111. 5ἰαέιιστε, 
ἀε[πίγα, “ἴο αρροϊηῦ, ’ΟΙ- 
ἀαῖπ: πν 40 τέταχε (σ. 
60ου. ΔΝ. 1,. 699) τῷ ἄρχοντι 
ἑκάστῳ εἰς ὁπόσους δεῖ διδόναι 
τροφήν. Ῥ. Ῥ888. Ῥρατῦ. 
«Ἀχεᾷ”, «Ῥτοβοτϊρεᾷ Ἰ: τν 6θ 
τὸν ἀριθμὸν τὸν τεταγµέ- 
νον, ΤΙ 145 ἐν χώρᾳ κεῖται 
τεταγµένῃ, 147 τὸ μὴ εἶναι 
τεταγµένον ὅπου ἕκαστον 
δεῖ ἀναμένειν 

ταὐτά, 1.4. τὰ αὐτά, εαᾶεπι: 1 
66,ν Τ1 

ταύτῃ, Ἴιοο ποπιίπε: Χντα Τὸ, 
χχι 92 

τάφρος, ου, ἡ, /08α, «8 ἀγ]κο”: 
ΧΙ 104 οὔτε τάφρου οὔτε 
ὀχετοῦ ἀπεχόμενος, αχ ϐ1 τὸ 
ὕδωρ ἐξάγεται τάφροις 

τάχος, 905 τό, οεϊεγίίας, ́  απ{σ]ς- 
πθβς’, “ροεά”: ο. 96 διή- 
νεγκα» ἀλλήλων τῷ τάχει 

ταχύς, εἴα, ύ, οεῖεν, «αᾳπϊο]κ”: 
πει. αβαᾶν. εε[εγίίσν,' ᾳπῖο]ς- 
1”: ντι 49 ταχὺ πλεῖ, 68 
τ. ἐγχειριεῖ, Χ Ττ. ἐπείθετο, 
χικ 00, ντι 181 ὡς ταχέως 
ὑφαίνηται.  ΧΙκ 46 θᾶττον, 
οείων; χιπ 1160 τάχιστα, 
οεἰεγγίπιο, “πιοβῦ 5ρεθεᾶ]γ᾽: 
χνπι δ7, Ις ϐ ὡς τά- 

τεκµήριον 

χιστα, {85 86ΟΟΠ 8 Ῥοβ8- 
19]6) 

τε---τε, σιι6---εἰ, «Ῥοί]ι---απιᾶ”: 
κὸοδ. βἱΠρΙθτε υημοιί 
καὶ 1819 1ῃ Ρτοβ6: Χ τ8 
καθαρωτέρα οὖσα πρεπόντως 
τε μᾶλλον ἠμφιεσμένη. το 
οοπηροῦ α ΠΕύ βεηίεηπσθ: κκ 
42. τε Ἱτοερα]ατ]γ Ρ]ασθᾶ: 
τι 81, Τ8. ἄν τε--ἄν τε, 
εἴνε---δίυε: πχι 4. ἐάν 
τε--ἐάν τε: Χντ 50, ῆν 
τε--ῆν τε: χι 96 

τε...καὶ οοπηθοῦ πο ποίῖοηβ 
11ΟΥΘ ΙΠπΙπηα{6Ιγ {λατ καί---- 
καί 50 8 {ο ἔοττα οηθ γΠο]θ, 
θερεοῖα]]γ πει {1αγ επο- 
οεεᾷ 6ποἷι οἴος Ππητηε(Ιβ{θ- 
1. Ἴμο βοοοπᾶ ποβοη 18 
Ρεπετα]!ψ ο ππονθ πῃ- 
Ῥοτίαη{, Β6θ6Σχ. ππᾶςτ καί. 
οὔτε--τε, πεφιιε---εί, “ποῦ 
οπ]γ ποῦ---Ῥαί: ντ2θ, αχ 24 

τείνειν πρός τινα, Ῥεγίπεγε, 
βρεοίατε αἄ αἰίφιειι, “το 
ΟΟΏΟΘΤΠ ΑΠΥ οπθ” να 210 
πρός σε τείνει τὰ τοῦ ἡγε- 
µόνος ἔργα. Τ1ο Ἱπίταπεϊ- 
νο πβο ο τείνειν απᾶᾷ 118 
οοπιροαπᾶς 15 {ποαπεηί 1π 
1ΘΙΕΤΘΠΟΘ {ο βοορταρΒηῖσα] 
Ῥοβίθοη. 

τεῖχος, εος, τύ, «8 να]: 51, 
πιοεπία, ορρίάιιπι πιπέιπα, 
έα {οτΙΠοᾷ οἵ υγ”: ντ δ8 τὰ τ. 
διαφυλάττειν 

τεκµήριον, ου, τό, δίᾳπιπι οεύ- 
ἔσπι, ατοιπιεπίιπι, 8 8ΠΥΘ 

αἶση ος «{οκοπ”: τν 196 µέγα 
τ. ἄρχοντος ἀρετῆς ᾧ ἂν (-- 
ἐάν τινι) ἑκόντες ἔπωνται, νΙ 
29 τ. σαφέστατον γενέσθαι 
ἂν τούτου ἔφαμεν εἰ. π. 
ἀοοιπιόπέωπι, «8 Ῥοβϊβνο 
Ῥτουξ’: αι 119 ὅτι ὀρθώς τού- 
των ἐπιμελῆ. ἱκανὰ τ. παρέχῃ, 
1’ 150 Ἐῦρος ἄριστος ἄρχων 
---καὶ τούτου τ, πολλὰ παρέσ- 



τέκνου. 

χηται. ψητἩ γάρ ἵπ ἴπο 
{οΠογίης ϱἸ81βο: ντ 29 

τέκνον, ου, τό, Ργοῖς6α, "8π οἳ]- 
αρτῖης΄:Ρ.. ἱθογί, οΙ]άτεη ”: 
ν 49 τίς (τέχνη) τέκνοις 
ποθεινοτέρα (τῆς γεωργίας); 
νἹ Τ0 κοινωνὸν οἴκου τε καὶ 
τέκνων, 119 νεογνῶν τ. παι- 
δοτροφία, 194 

τεκνοποιεῖσθαι, ᾖ{ἱῦεγο ΏΌΤο- 
6γσαγα, 'ἴο Ὀχοθᾶ οια]άτεη”: 
τοῦτο τὸ ζεῦγος κεῖται μετ) 
ἀλλήλων τεκνοποοιούµενο», 
1κ 28 ἵνα μὴ τεκνοποιών- 
ται οἱ οἰκέται ἀνεὺ τῆς ἡμε- 
τέρας γνώμης 

τεκτογικός, ή, ὀν, αγ» Γαὐγίζίβ 
Φεγίέμς, «ΒΙά]εᾶ ἴπ ϱαΥΡεΠ- 
{θτς πγοτ]ς)ς χιτ 10. τεκ- 
τονική, ἤς, ἡ (τέχνη), αγ 
αυτί ν. ερπαγία, /68Γ- 
ῬοηίτΥ: 1 4, 14 ὁ τ. ἐπιστά- 
μενος 

τέκτων, ονος, ὁ, ΓαῦεΥ, :8 08Ι- 
Ῥοηίογ”: χΧπ 16 ὅταν τέκτο- 
νος δεηθῃς, νι Τ] τέκτο- 
νας, χαλκέας 

τελεῖν, /ασε)ο, Ῥεγῇσσγα, /ἴο 
{α1β]”, οχεοπίθ’:; 1 2ὔ τε- 
λεῖν ὅσα δεῖ, ῬΑΒΒ. ΧΙ 
110 χάριν τῶν καλών τελου- 
µένων», αχ 119 τὰ ἔργα μὴ 
τελεῖσθαι λυσιτελούντως 
πρὸς τὴν δαπάνην. 1. διπιρ- 
ἐπ Γασεγε, Ῥεπάεγε, "ο ρα 
α5 ζαχ): τ 9 τὴν πὀλι σοι 
προστάττουσαν µμεγάλα τΤ. 
ἐπιρεπάετο, “ἴο Ιαγ οπ’, 
εβροπᾶ’: 1169 τελεῖν (ταῦ- 
τα) εἰς τὰς αὐτῶν ἐπιθυμία». 
ΠΠ. ἐπίέίαγα, «ἴο Ιπ]αίθ”: 
ΧχΧΙ Τῦ τοῖς ἀληθινῶς σωφρο- 
σύν τετελεσμένοιδ. 
(1ππο]κο {λμΙπ]κ6 ἴπθ 6ΣΡΙΘΡΒ- 
αἴοη 5 8 τοπιϊηπῖδοθηοϐ οἳ 
Ῥ]αί[ο”ς ὁ περὶ τἀγαθὰ μετὰ 
σωφροσύνης ἀποτελούμε- 
νος ΒΥΠΙΡ. 1868 ϱ) 
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Τελέως, Ρογ/εοῖα, 'οτοιρΗ]γ’: 
ΧΙ Τ τ. διακούσας καὶ κατα- 
µαθών, 99 διηγοῦ τ. τὰ σὰ 
ἔργα 

τέλµα», ατος, τό, Ῥαΐιδ, "8 
Ῥοο]), «ροπᾶ”. χςκ 65 τὰ 
κοῖλα πάντα τέλµατα γίγ- 
νεται 

τέλος, εος, τό, 6[[εοίιι», «πο {α]- 
ΒΙπιοπί”, οοπιρ]θοπ) οἳ 
αηγ{π]ηπα: ΧνΙπ Τ4 διὰ τέ- 
λους, Ῥετρείιο, «ειτοαρ]- 
οτ{, ΧΥΙΙ Τὅ ἐς τέλος, ἴαπι- 
ἄοπι, «ἶπ χο οπᾷ”, αὖ Ια5ὔ”, 
ποοοτᾶϊπςσ {ο οἴπει αἆ 
πιαιγ{ἑαίοπι, Το ρετ{θοΒΙΟΠ”: 
[οξ. Ίπιο. Υπ 195 οὐ τελεσ- 
φοροῦσιν ποπ πιαξιγεδοιπιέ] 

τέµνειν, Τάδεσατε, πιείεγε, "ἴο 
οί ος: ΧνΙΙΙ 4 τ. τὸν σῖτον, 
π, 19 παρὰ γῆν ἂν τέµνοις; 
14 κάτωθεν ἂν τέµνοιµι 

τεταγµένως: Υ.Ρ. τάσσω 
τέχνη, ης, ἡ,Ξ ἡ ἀκριβὴς ἐπι- 

στήµη τοῦ πράγματος, αἴ8, 
εοἰοπέία, ϱρεγεία, ΄αΏ αχ”, 
ἑρτα[{”: χν 06 τὰ ἐπικαιριώ- 
τατα ἧς ἕκαστος ἔχειτέχνης, 
1 ὃ αρρΠΗεᾶ {ο ἰατρική, χαλ- 
κευτική απᾶ τεκτονική, τ τού- 
των τών τ. ὅ τι ἔργον ἑκάστης, 
19 {ο οἰκονομική, ΙΥ ὃ πασῶν 

τών τ. ἐργάτας 5αΏβοαπεπ/{]γ 
βροκαπ οἳ 45 ἐπιστημῶν, 19 ἡ 
προβατευτικὴτ., Υ 80 ἡ Ύεωρ- 
γία τῶν ἄλλων τ. µήτηρ καὶτρο- 
φός, 81 εὖ φερομένης γεωργίας 
ἔρρωνται αἱ ἄλλαι τ., 5 ἀπο- 
σβέννυνται αἱ ἀλλαιτ., ΥΙ 27, 
χν δη, χνττ τ1, αις 116, κκ 
81 τέχνην χρηµατοποιόν, 1Υ 
90 ἡ πολεμική τ., ΧΥ 20 τὴν 
τ. τῆς γεωργίας, ΧνΙΙ 41 ποι- 
κίλη τ., ΧντΠ Τὃ ἡ γεωργικὴ 
τω 1Υ 11 αἱ βαναυσικαὶ (τέχ- 
ναι) καλούμεναι αγίεΒ ἐΙ{ευ- 
αἴεδ Β. βογάϊᾶας 

τεχνίτης, ου, ὁ, ορίεα, '8Ἡ 
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Αγ ίβαη ”, ' ογαΕὔρτια ”: ντδ1. 
τοὺς γεωργοὺς καὶ τοὺς τ., 96 
τοὺς τ. ψηφίζεσθαι μὴ µάχεσ- 
θαι, κν 64 οἱ ἄλλοι (΄ Ῥταοί]- 
10ἨΠ6Υ56 οἳ 6ΟΠ16 ατί Ἰ)---τῶν 
δὲ γεωργῶν 

τηνικαῦτα, {πο, ' αἲ ἐλαῖ ρ8χ- 
ΠΠοπ]αχ 6παθ”: χντ 61, 08 

τιθασεύειν, ΠιαπδιεΓασςγε, εἷ- 
σιγαγε, ' το {απιθ”, «ἆοτηθβ- 
σαΐθ”: ΡΑ58, ντι 602 ἐπεὶ... 
ἐτετιθάσαευτο ὥστε διαλέ- 
Ύεσθαι. ἈῬ69 ΠΙΥ Ὦ. {ο Ῥ]αῦ, 
Τἰπιοί. ο. 19, 1. 

τιθέναι:---Α. ἵπ Ἰ]οομ] 86Π56, 
ΦΟΠΕΤΕ, ΤΕΡΟΠΛΕΤΕ, 'ἴο ραί ), 
ἐρ]ασθ’: νπτ 16, τα 69 ὅπου 
δε τιθέναι, 2 ἐν ταύτῃ (τῇ 
χώρᾳ) θέντες, "118 χώραν 
---θεἶναι. κα. Ρίαπίαγε, "το 
βεῇ), “ρ]απῇ : χις 41 ὁπη- 
γίκα δεῖ τ. τὰ φυτά, 6ὅ9 τὸ 
Κλῆμα ὀρθὸν τιθεὶς ἢ καὶ 
πλάγιόν τι θείης ἄν. π. 
τ. νόμους, 86}10εγο ἴεμο», 'ἴο 

Ίαγ ἄονπ Ία15᾽ (οἱ α ϱπ- 
ΡΙ6ΊΏΘ Ἱεριβ]αίοχ): χιν 18 
δοκοῦσιν οὗτοι (Δράκων καὶ 
Σόλων) θεῖναι πολλοὺς τών 
γόµων. Ῥ. ΄{ο ραῦ ἶπ α 
ορτίαῖη βἰαῦθ), ΏθποῬ Ῥοπεγο, 
ἑβ85υπηθΘ’: ο, 1Πῇ, χνι 87 
πολλὰ ἵδατα γίγνεται---θώ- 
μεν τοῦ σίτου ) κατακρυφθῆναί 
τιωα ὑπ) αὐτών. ἐἴο 16- 
ρατᾶ 88’: ΙΧ Τ4 τιµιωτέρους 
τιθέντες (ρ]ιγίς αοθἐπιατι- 
ἴ68) δικαίου: τῶν ἀδίκων, 8 
Ίοη1ο οΧΡΥΘΒΡΙΟἨ. 

τιμᾶν, 0ἶ6Υα, ιΟπογο Ῥγοβοφιῖ, 
ἐἴο Ῥαγ Ίοποασ {ο”, «ΝΟΓ- 
ΑΠΙΡ᾽: πι 62 θεοὺς µεγα- 
λείως τιμᾶν, κιν 40 τιμών 
(τούτους) ὡς καλούς τε κἀγα- 
θούς. 2. Ῥταεπιῖο α[ίσετα, 
ε{ο τοπατά”: κ 92 τιμᾶν--- 
τὸν ἄξιον, πι 91, κπι 59 
τὸν κρείττω τοῖς βελτίοσι 

τις 

τιμᾶν, ΧΧΙ61 μέγιστα τιμῆ- 
σαι τὸν πρόθυµον. αερίί- 
πιαγθ, ἴο να]αθ), «Ῥτίσθ” 
ΡΑΡΒΒ. Χκ 100 ὅπου ἂν ἀκού- 
σωσυ τιμᾶσθαιμάλιστα τὸν 
σῖτον (πιααἰπιί αεειζαγί) 

τυµή, ῆς, ἤ, ΟΠΟΥ : ΧΙ 4ὔ τυγ- 
χάνειν τιµῆς ἐν πὀλει. Ρ1.. 
ΊΟπΟΤ6Β, ’ {ο]κεπβ οἳ νγοτί] 0, 

ἑποποτχβ’: τν ὄ8 τούτους τοὺς 
άρχοντας ταῖς τιμαῖς αὔξει. 
1. οἳ ἰΠίπρβ: αεκπιαίο, 
Φτεζέιμη,  τπο οτί, 
(να]πθ’: ας 150 τῆς ἀρ. 
χαίας τιμης πολλαπλασίου 
αξίους χώρους 

τίμιος, α, ον, λοπογαίιβ, ' ]ο]ᾶ 
1 Ἠοποις”: ΥΠ 984 τιµιω- 
τέρα ἔσῃ, Ικ Τ4 τιµιω- 
τέρους τιθέντες 

τιμωρεῖσθαι, ριωιίγε, “ἴο Ῥαῃ- 
191): π 46 τιµωρήσονταί 
σε ᾿Αθηναῖοι 

τιμωρία, ας, ἡ, Ῥοσπα, ! ώμο. 
Ῥαήοη ), 'ραπ]αἨπηρηῦ : 
τ4τ. χαλεπωτέραν 

τις, τινό», Ἰπᾶᾷε{]π]{θ Ῥτο- 
ΠΟΙΏ πβοᾶ οἰίπετ ϱαρδία- 
ἠνα]γ οἵ 858 Αη αἀ]θοίίνο:--- 
1.αβα βαῬβίαη1γο, οΠθ’, 
έι, ΡΕΙΒΟΙ᾽: νΙ Τ8 αὐτῶν τινι 
συγγενέσθαι, ΤΙ 10 τι τοιοῦ- 

τον, ΧΙ 14ὔ ἀπολογούμεθα 
ὑπέρ του, εἴ τις ἀδίκως αἰτίαν 
ἔχει, ΧΙ 89 εἴ τινα δεόµενος 

ἰδεῖν τυγχάνοιµι, τκ ϐ0 ὅ τι 
ἄν τῳ διδῶ, ΧΙ ϐ9 ἄλλοι 

τινες. ΒΟΠΙΘΙΙΤΩΘΑΕ τις 15 
οπαϊσδεᾶ, α5 νηετο {πο Ίπ- 
Ππ]θίνο 18 ρτοΙομίοᾶ ϱοΠΟΥ- 
811 απᾶ αὐτός 15 δεῖ ταίαυ- 
τῖπρ {ο πο Ππρ]ϊθᾶ φα0]θοῦ : 
120,9 ἢ ἣν ἐπίστηται (89. τις), 
ΧΙ ὄδ τὸ ἐπιμελῆ ποιῆσαι 
Ρο. τινα, χχ 1009/32). η 
Ρατί, 6επ.: κ 20, πα Ττ τού- 
των τινας, ΧΙΧ 10 ἤδη τινὰ 
αὐτῶν εἶδες βαθύτερο»; ντι θ 



τιτραίνειν 

τῶν εἰσενεχθέντων τυ τα 26 
λέγειν τι τῶν οἰκονομικώ», 
κχι 06 ἔχει τι ἤθους βασιλι- 
κοῦ 
[οἱ Τηπο. τν 8, ὅ τοῖς ᾿Αθηναίοις 
ἐνέπεσέ τι γέλωτος, 190, 1 ἦν τι 

καὶ στασιασμοῦ ἐν τῇ πόλει, κ... 
ϐ69, ὃ ᾧ ὑπῆρχε λαμπρότητός τι] 

11. 8απ αἀ]οσίίνο, πα 
αἀνοτυῖα] {οτορθ, {ο Ππαϊὃ ος 
ΒΟοΕ{επ ἴμο οΏθοί οἳ α ποτᾶ. 
κο Τιαῦ. φιάαπι: Ὑπι 20 
ταραχήτις, ὄ8 ὅμοιόν τι (7εγε 
αἰπιῖίς), ντι 2139 γελοία τις. 
να Νπτηθγα]5 απᾶ Αά]οο- 
ᾖνεβ Ιπρ]γίηᾳ ΠΠΙΡΟΣ, 8176, 
εἴο,: τι Τ0 ἕν τι πλουτηρὸν 
ἔργο», ΠΙ 9 ἕν τι τῶν οἶκονο- 
μικῶν ἔργων, 19 1607 ἕν γέτι 
Φιλοτιμούμενο. ΟΙ] Ῥτο- 
ποτηῖπΒ] γγοτάβ: Υπ 206 διὰ 
τοιαύτας τινὰς προνοίας. 
Νοααίεγ τι αἀνοτρια]ἰγ νι η 
Ὑοθιββ: «βοπιοπηαῦ), επ 
ΒΏΥ ἀεστορ’), 'αὖ αἲ] Ἰ: τν 5τ 
εἴ τι συνεπιμελεῖταιυ, ν 55 
παρορμᾷ τι, να 167, κτπ 056 
οὐδ) ὅπως τι οὖν ἀξιῶ. ναί 
Αά]. ος οἴπει Αάγ.: Σις δ4 
πλάγιόν τι, Υ 88 σχεδόν τι, 
νΙ 8 μᾶλλόντι, πι 64 οὐδέν 
τι μᾶλλον, αν 47, 60, ντπ 8 
μηδέν τι ἀθυμήσῃς, κ 20 μὴ 
ἀποκρυπτοίμην τι µηδέν. 
τίς; ῄτίνο; Ἰπίθττος. 
ΡΙΟΠ. φιῖδᾷ φιιαεᾷ / νο) 
ο ο τί; οι 
ἐπηαί)) «πΠῖοὮ 9): νι 84, 
νι ὃἨ, 99, Χντ δὺ τίνι 
τοῦτο (59. ἴσασι); τα 20 τι 
τούτων αἴτιόν ἐστιν ἤ ἴοτ τί 
ο» ντ 98 τἰ ἐπισταμένην 
ὐτὴν παρέλαβον ; π 110, 
ον τι 05 γι ὁρᾷς ὅ τι ποιοῦσα ; 
χις Ὁ] τἰ αὐτών οὐ γιγνώ- 
σκεις ; 2. 5 Ῥτοᾶἰσαίο : 
ντ 06 καὶ τί δὴ ταῦτ) ἔστω ; 
1 116 ἐκεῖνο ἡμῶν τί φαίνε- 

τοι 15593 

ται; Χυτπ ὅ4 τί τοῦτο λέγεις; 
οἵ α πιαβου]]πο ου {ετα, ϱπΏ- 
1εοί τ 1 27 οἶκο τἐ δοκεῖ 
εἶναι; τίγάρ; φιά οπίπι / 
φιἰάπί 2 «νΙἩΥ ποίρ) «Που 
οἱδο2’ «οξ οοισβθ): χν 41. 
τί δέ; φιᾶ υετο 3 ἶαπι υετο, 
εἴποῃ, ασαΙπ’, «1π Ῥ8βδίης 

ε ΟΠ Το α ΏθΘυ Ῥοϊηῦ): ντ 1, 
το,κιχ18. τί δ᾽ οὔ; φιιζεί 
9έτο 2 αἈτπιαπ{ϊς: αν 87, 
ΧΥΙΠΙ 6 τί δ᾽ οὐ µέλλω (86. 
εἰδέναι); Ἆις 51 τἰ δ᾽ οὐ 
μέλλει (5ο. ὑποβάλλεσθαι); 
Χντιι οἵἳ τί δ οὐκ οἶδα; 
τί δέ, εἰ µή; αφωϊᾶ αἴϊιαά 
πὶθϊ 2 «πΏαί οἷδο Ὀαῦ 5” τς 
4 τί δέ, εἰ μὴ ὑπισχνεῖτο, 
10, 1086, κ 8. καὶ τί 
δή; νπτ15Ι. τί ἤν; φιωίᾶ 
φἳ «ναί 9 τ 29. τί 
δ ἤν; 11. τί γὰρ ἤν; πτι 
102. τίοῦν; 1χ 106. τί οὖν 
ἄρα εἰ; νι 10. τί οὖν ἤν; 
1Π δ,νιθ]. τίποτε; χιςκθδ. 
1. τίς {ΟΥ ὅστις 1π Ιπᾷ]τθοῦ 
ᾳπθβίοη5; {π6 γετΏρ ΒΟΠΊ6- 
πιθρ ἴπ {πο πᾶίο. α5 1ξ 
{πο απθβίοη Ἴετο ἀἰτθοῦ: 
νπ ὄδ τί πρῶτον διδάσκειν 
ἤρχου αὐτήν, διηγοῦ µοι, θ5 
ἄρα κατενόησας τίνος ἕνεκα 
---ἔλαβον; ϐ9 βουλευόμενος 
τίν᾽ ἂν λάβοιμεν 

τιτραίνειν Α. τιτρᾶν δ εγέτι- 
ἄθγα, «ἴο. Ῥοτο”. να 916 
εἰς τὸν τετρηµένον πίθον 
ἀντλεῖν 

τλήµων, ονος, ὁ, ἡ, πιῖβδεν, 
ἐγγείολθά ”: τι 918 

τοι, πο οπο]θῖο Ῥρατ{ο]θ πςοᾶ 
{ο 6χΡΙΘΒ5 τοςίτὶοιοᾷ αβϊτ- 
πηβ{ΙοἩ, Ἅμέίφιο, Ίγο[εσῖο, 
«αβθατοεᾶ1γ’, “Ιεῦ τηθ {α]] 
σοι, 'γεί βατε]γ ᾽: τττ 1 νῦν 
τοι. 2. ἵπ οοτΏῖπαξΙΟΙ 
νηαθ οἴπεν ρατί]ο]ο5: ἀλλά 
----τοι; 1Υ 151, τι 88, χι 10, 
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29, κκ 147, χσι ϐ. γάρ--- 
του: σα 19, 100, πτι 96. 
γέτοι: ΙΙ 09. δέτοι: ντ 
219, νττι 47. τοίνυν, ἐσί- 
ἔγ, « ἰπογείοχθ), ’ αοοοτᾶ- 
Ἰηπρ]γ’: αἱ ἴπο Ῥερϊηπῖηρ οξα 
βΡοοσ], το]θττῖηρ {0 ΒΟΠΙΘ- 
{πῖηρ Ῥχοβοηέ {ο {πο πα]πᾶ 
οἳ {1ο βροα]κ6Υ απιᾷ ἨθαΤαΥ : 1τ 
1189, τν 106, 124, 156, κ11. 
χι 87 ἐγὼ τοίνυν, υπ 98 
ἐγὼ μὲν τ., ΧΥ 26 νῦν τ., χνι 
1 πρῶτον μὲν τ., ΧΥνΙΠ ϐ6. 
αἄεο, ρταείεγεα: καὶτοίνυν, 
ἑαπά πημα]  ν 8, Σχ ὄὅ, νι 
96, χνττ 98 

τοιόσδε, άδε, όνδε, )ζιβερπιοᾶῖ, 
ἐφαςσ] ας {μ15), ἵπ τείργοηΏσθ 
{ο βοπιοίηίηρ {ο]ογίηρ: 19 
τοιά δε διαλεγοµένου 

τοιοῦτος, αύτη, οὔτο ΟΥ οὔτον, 
ἑαζΐς, ΒαςἩ”: ἴπ τοξ, {0 ΒΟΠ16- 
πα νἩπ]οὮ Ῥγοοθᾶθς: νΙττ 
149 τοιαῦτα διαλεχθεὶς δοκώ 
µεμνῆσθαι, κκ 26, κ 26 μὴ 
Ὑένοιο σὺ τ., οὐ γὰρ ἄν σε 
δυναίµην, εἰ τοιοῦτος εἴης, 
ἀσπάσασθαι, Χνπ ὅδ, νῃ 14 
τοιαύτη σου ἡ ἕξιξ, 11 δ4 
τοιοῦτον οὐδέν, κ ὄ8, ντι 10 
τιτ., ΙΧ 69 εἴ τι ἄλλο τ., 1ΠΙ 
48 εἰσί τινες τοιοῦτοι, ΥΙΙ 
2Τ0 τ. ἔργα, χτι Τθ οὓς ἂν 
τοιούτους γνῶ ὄντας. ψΙῖἩ 
Ατί]ο]ο νι Τ9, χτιτ 8, χν 11 ὁ 
τ., 1Υ 20 οἱ τ. (69. οἱ ἐργαξό- 
µενοι τὰς βαναυσικὰς τέχνας),' 
11 2 περὶ τῶν τ., 19, νι Τ2 
τᾶλλα τὰ τ. 

τόκος, ου, ὁ, ]οεῖις, ειδοῖε», 
6ρτορεηγ” να 162 ἄαπς 
ΑΡΠΠΙ τοῦ γιγνοµένου τ. ἐπι- 
μελεῖται ὡς ἐκτρέφηται 

τολμάν, αιιάσγο, 'ἴο Ἠανο {πο 
Ἠατάϊποοᾶ”, 'ἆατο {ο”: κιν 7 
εἰ τοὺς καρποὺς τολμῴη 
ἀφανίζειν 

τοξεύειν, δαφΜἱίαγς, :ἴο δε {ο 

τοιόσδε----------τρέφειν 

Ρον): σι 49 οἳ ἂν τοξεύω- 
σιν ἄριστα 

τοξότης, ου, ὁ, δαρίματίις, 
ές Ῥοππηα), «810ἨθΥ): τν 
42 τοξότας καὶ σφενδον- 
ήτας, Υπ 42 

τόπος, ου, ὁ, ζο6115,γοΠΐο,ρ]α6ρ”, 
ἑάϊβίτ]οῦ”: Χγι 8 παρὰ γείτο- 
νος τ. γνῶναι 

τοσοῦτος, αύτη, οὔτο ΟΥ οὔτον, 
{απίις, 'βο στθαῦ”; τι 48 εἰσ- 
φορὰς τοσαύτας ὅσας οὗ 
ῥᾳδίως ὑποίσεις. τ. παπί, 
ϱ5 Βα0βῦ. τς 93 τοῖς οἰκέταις 
µέτεστι...τοσοῦτον ὅσον φυ- 
λάττειν, 1.6. ἑαπέιπι η απέιπι, 

έοηΠ]Ψ Βο πηπο]”, έπο {πτίΠογ 
Ενας αντι 99 τοσοῦτο 
µόνον εἰδέναι, πατεῖν τὸν σῖ- 
τον 

[οἱ Ῥεπι. ο. Ῥῇ]. τ 5 15 δεηθεὶς 
ὑμών τοσοῦτον, Χθῃ. ΑπΠαὺ. 1 ὃ, 
16, ΤΙ 1, 9, ΤΠΙ 1, 45, Τμας, τη δὲ 
ἠρώτων τ. µόνον, 1ν 110, 8] 

11. 5 Αάνετρ: κκ 106 
τοσοῦτον διαφέρει ὅσον 
αεᾷιε--αο. ΥΠ 334 ὅσῳ--- 
τοσούτῳ 4 μαπίο---ἰαπίο 

τραγῳδόςδ, οὔ, ὁ, ἐγαμοεᾶιΒ, «8 
παρίο 8οἴοΥ’: ΤΠ 2 ἐπὶ τρα- 
γῳῷδ ῶν τε καὶ κωμῳδῶν θέαν͵, 
66 θεᾷ αὐτοὺς ἧπερ τοὺς Τ. τε 
καὶ Κωμφδούς 

τράπεζα, η», ἡ, πιεπδα, 8 ἀἰπῖπσ- 
ἰαρ]θ':. ναι 1292 τὰ ἀμφὶ 
τραπέζας, “ο αρροϊηί- 
πηθηῦ οἱ {αῦ]6ς᾽, τς 43 

τρέφειν, αἰσγε, πιἐγίγα, {ο 
τθ8Υ απᾶ Κααρ᾽: ΡΑ8Α. ν 93 
πρόβατα Κάλλιστα τεθραμµ- 
μένα. ΜΕΤ. 1 60 .εἴπερ 
ἀντὶ τοῦ τρέφειν πειν ἣν πα- 
ῥρασκευάζει, ΤΙ 46 ἡ γεωργία 
τρέφουσα τοὺς ἐργαζομέ- 
νους. 1Υ 46 φυλακὰς τρέ- 
Φει ὮῬτο ἔχει [οἳ, Ατὶρῦ. 
Ὑεβρ. 109 ψήφων---αἰγιαλὸν 
ἔνδον τρέφει]. 2. οἳ ἴπθ 



τρέχειν 

θαπ{Ἡ, {ο Ὦχοςϐ), «ἴο Ῥο- 
ἀπος” ν 12 ἡ γῆ ὄψα τὰ μὲν 
Φύει τὰ δὲ τρέφει, Χντ 16, ν 
Ὦτ ἡ γῆ ἐν µέσῳ τοὺς καρποὺς 
τρέφουσα. 1. κιιδίοι- 
ἰαγε, 'ἴο βαβίαϊπ), 5αρροσῇ”: 
ΡΑΒΒ. Χντι 62 κἂν δέῃ τρέ- 
Φεσθαί τωα», Υ ϐ9 λαμβά- 
νει ἀφ' ὧν θρέψονται 

τρέχειν, οιήγετε, {ο ταπ) )ί 
βαδίζειν: Ὑπα 99, 90 ὁ τ. 
τὸν ἑστηκότα, Υ 8 δραμεῖν 
καὶ βαλεῖν καὶ πηδῆσαι, “τάΏ- 
πῖηα, Ἱπταρίηςσ, απᾶ {Ἠτου- 
Ίησ {πο εαρεατ’, ὙΠίοὮ Ὑθγθ 
{ΥρΡίσα]ΙΥ Ἠσηί ραπᾳςς, α5 
Ῥοσΐπρ απᾶ {πο ραπκταοη 
πθτθ ἍΤπρίοαΙΙΥ Ἠθαυγ. 
Τπο Ῥρεπίαίμ]οη εἰοοᾶ Τε- 
Ώποοπ Ῥοίμ. Ὁτ Ο. ὙΓα]άθίεῖηα 
οτι ἔιε ΙπΠιοπισοε οἱ «4 ἱ]ειίο 
ἄαπιεδ ροπ ἀγεε] Ατὶ, Ῥ. 
18 

τριηµιπόδιος, ον, δεφιφεᾷαῖίς, 
εοοπεϊςᾶπρ οἳ 134 [εεῦ”: χτχ 
93 βόθυνον τὸ βάθος ἐλάττονα 
τριηµιποδίου, 27 βραχύ- 
τερον τριηµιποδίου 

τριηραρχία, ἡ, {πείγιοίίο ἐγῖ- 
γεπιῖ πι ἄςο ειῖς ειππρέῖῦιι5, 
ἴπο πιοβί Ἱπιροτίαπί οἳ {1ο 
εχἰγαοτᾷΙΠΒΣΥ Ἁλειτουργίαι: 
τι 42 
ήρης (ναῦς), εος, ἡ, ἐγέγοπιῖς, 
ολ νη{ἑἩ ἔητορ Ῥαπ]κϐ 

οἳ οασβ’: Ὑπ 47 τρ. σεσαγ- 
µένη ἀνθρώπων 

τριπόδης», ου, ὁ, ἰγρεᾶαϊίε, 
«ντου {οοῦ 1π πιθββατθ’: Χισ 
16 βόθυνον βαθύτερον τρι- 
πόδου, 18 τὸ πλάτος τρι- 
πόδου πλέον 

τρίς, ἴετ, 'ἐπτίεθ’: τα 29 τρὶς 
ὅσα (ἐγέρῖο ρῖιτα αφ καπι) κέκ- 
τησαι 

ου, ὁ, πιοᾶμα, “ΤΙΒΠ- 
ὨΕΥ’, “{α8ΗΙΟΠ᾽: ΧΙΙ 49 τῷ 
αὐτῷ τούτῳ τρόπῳ 

τυγχάνειν 155. 

. Ἡ, ἡ, αἰπιοπίωπι, 
εποπτῖεὩπποη{”,  {οοᾷ. Υ 27 
κυσὶν εὐπέτειαν τροφἢς παρ- 
έχουσα, χυπ 106 ἃ ἂν ἐργα- 
σάµεναι (αἱ µέλιτται) Τρο- 
φὴν καταθώνται, 69 ἐν ᾧ 
πολλὴν ἔχει τροφὴν ἀπὸ 
τοῦ οὐρανοῦ ἡ γῆ, 105 ὕλη 
διαρπάζουσα τοῦ σίτου τὴν 7. 
υἰσίις, «Ῥτονϊβιοηβ’: ν 64 
σὺν τοῖς ὅπλοις τὴν τ. µασ- 
τεύειν, ΣΥ ὄ8 ἄξια τῆς τρο- 
φῆς ἐργάζεσθαι.  «ΟπΙπιεα- 
ἐς αἱ εἰρεπάία πιθζιπη, 
ἑῆιο ραΥ απᾶ Ῥτογ]βίοης οί 
εο]άϊςις᾽, τν 41, 46. 1. 
επαχίττοε”, (τθαχίασ’: σ199 
τὴν τῶν νεογνῶν τέκνων τ. 

τροφός, οὔ, ἡ, πωτία, αἴγία, “8 
ΏΠχβθ” Υ το τὴν γεωργίαν 
τῶν ἄλλων τεχνῶν μητέρα καὶ 
τροφόν 

τρυγᾶν”, υἰπάεπιίαγε, ἓο βαἴ]ιεν 
{ταῖς οῦ: χιχκ 190 ἡ ἄμπελος 
διδάσκει τρυγᾶν ἑαυτήν 

τυγχάνειν, σοπθεφιῖ, “ἴο παθεῦ 
να), ἑραῖπ᾽, 'ϱεῦ’: ο. ϱεη. 
ντι Τθ γηροβοσκών τ., ΧΙ 44 
ὑγιείας τ. καὶ τιμῆς, ΧΙΠΙ 69 
τῶν ὁμοίων τυγχάνοντας, 
06 τών ἴσων τ. Ῥ. “ἴο 
Ἠαρρεπ), «{ίο Ῥε[α]]”: ἵπι- 
Ῥ6υΒ. ΤΙΙ 94 ἐν χώρᾳ ἐν ᾗ 
ἔτυχεν, “1π ΑΠΥ οἨπηςο 
Ῥ]806’, 21 ὅποιἔτυχεν ἕκασ- 
τον καταβέβληται, κκ 159 
οὐκ εἰκῆ αὐτὸν ὅποι ἂν τύχω- 
σιν ἀπέβαλον, ΥΠΙ 19 ὅταν 
ποιώσω ὅτι ἂν τύχᾖῃ ἕκαστο». 
1. νὶζ] ρατίορ. οἳ αποίΏθς 
νετῦ, βο {λπαῦ ἴλο πο {ΟΓΠΙ 
οπ6 ΕΠπῖίθ Υοτο: τ 20, Ἱ 8 
καὶ εἰ μὴ τύχοι χρήματα 
ἔχων, 1Υ 140 ἔτυχεν τεταγ- 
µένος, ΥΠ 48 ἐμὲ τυγχάνειν 
διδάσκοντα καὶ ἐκείνην µαν- 
θάνουσαν, 11 Ὁ ὅ σε αἰτῶν 
τυγχάνω (νΠΙομΤαβ]ςτοι 
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αεί που )), χι 96 ἣν φυτεύ- 
οντες τυγχάνωσι, Χικ τ4 
τὰ, αὐτὰ ἐμοὶ γιγνώσκων τυγ- 
χάνεις, ΧΙ 89 εἴ τινα δεόµε- 
νος ἰδεῖν τυγχάνοιµι, ΧΥ 
ΤΒ χρήσιμα ὄντα τυγχάνει 

τυραννεῖν, ΄{ο οχοχοῖδο ἆ6β- 
Ῥοΐῦο απἰ]ογίγ ονογ’: ο. 
6οη. κχι Τ7 ἀκόντων τυραν- 
νεῖν 

τύραννος, ου, ὁ, «α ἀθρροῖ”: τ 
112 ὅσοι οἶκοι τυράννων 
ηὐξημένοι εἰσιν ἀπὸ πολέμου 

δὲ 

Ὕβρις, εως, ἡ, ἑπίιγία οοπέι- 
πιεζίοβα, 'Ὑη{οη 1Πβο]6ηςθ’: 
1Υ Τ4 χώραν ὀλιγάνθρωπον ἢ 
διὰ χαλεπότητα ἢ δι ὕβριν 
(τῶν ἀρχόντων) 

ὑγιαίνειν, Όεπο υαἶσεγε, 8απο 
6556 «07Ρ0ΟΤ6, ΄ἰο Ὀο βοιπᾶ, 
Ἰηπ Ἠθα]]”: τν 106 ὄτανπερ 
ὑγιαίνω, χ Τ γυμναζοµένην 
ὑ. μᾶλλον, κι 119 ὑγιαί- 
νοντα καὶ ἐρρωμένον, Χ 84 
ὅπως τὸ σῶμα ὑγιαῖνον ἔσ- 
ται, Χχ9θ νέοιὄντες καὶ ὑγιαί- 
νοντες, Χ 45 τοὺς ὀφθαλμοὺς 

ὑγιαίνονταςῖ.θ. “1π ἐ]ιαῖγ 
ποττηαθ] βἰαΐο᾽ )( ὑπαληλιμ- 
µένους. 3. δαπια Ἰπιεπία 
6856,“ {ο Ὦθ βοαπᾶ οἳ παπά”: 
ΧΙ 34 προσβλέψας µε ὡς οὐδὲ 
ὑγιαίνοντα τῷ ἐρωτήματι 

ὑγίεια, α., ἡ, δαΐις, υαἰείιιῖο 
(2τγοξρεγα). 'Ἠθαυ]{11), βοαπᾶ- 
Ώθββ ος Ροάγ”: χι 44 ὑγιείας 
τυγχάνει», ϐθ πῶς ὑγιείας 
ἐπιμελῃ; Τὸ ἐκπονοῦντι δοκεῖ 
ἡ ὑγίεια παραμένει», χΧΙς114 
τοῖς πρὸς τὴν ὑ. παρασκευάσ- 
μασι 

ὑγρός, ά, όν, ππζάιμ», πηοϊςί 
}( Σηρός: ν 1085 ὑ. καρπών, 
αβαθὴ 88 0ἱΥ6β απᾶ ϱταρθς: 

ὕλη 

κ 602 πᾶσι τοῖς ἀνάλμοις 
ὑγροῖς τε καὶ ξηροῖς, χιχ 90 
ὑγροτέραν καὶ ξηροτέραν 
γῆν, δδ, 56, 98 ἐν τῇ ἑηρᾷ--- 

ἐν τῇ ὑ., κκ 9 γή ὑγροτέρα 
πρὸς τὸν σπόρον, Αβο. Ἰαέι- 
Ἰοπία 

[τοπ τοοῦ οφ ΄ἴο Ὦο ναοί’, 
πγΠθΠΟθΘ ο0Π1θ Ἰμαί. -Ππο (ος 
α0-Ππογ), 4-πιθγε, τ-υεπδ, 1- 
οἶάιδ, α-ἆιμδ, μ-[ἱρο.] 

ὑγρότης, τητος, ἡ, Ιπιαζέας, 
ἐποαί), «πιοϊρίατθ’: κικ τ0 
κίνδυνος τὰ φυτὰ σήπεσθαι δὺ 
ὑγρότητα 

ὕδωρ, ὕδατος, τό, αφ ια, ' νΥΒΤΘΥ᾽: 
πχ ϐ1 τὸ ὕ. ἐξάγεται τάφροις, 
1 104 ὕ. παρ) ἐμοῦ αἰτοῦντι, 
κκ ὄδ ἐμβάλλειν εἰς τὸ ὕ., 
ΧΥΙΙ ὄ9 τῷ οἴνῳ τῷ ἰσχυροτέρῳ 
πλεῖον ἐπιχεῖν ὕ., κικ 8 ἐν 

τῇ ὑγρῷ ὀρύττων βαθὺν ὕδωρ 
ἂν εὑρίσκοι, Τθ ὑπὸ τοῦ ὕ, 
σήπεσθαι, 89 ἐν ὕδατι φυ- 
τεύειν, κκ ὄὅτ ἐν ὑ. στασἰμῳ. 
ΡΗ.ΡεγΕπΊιεβαφιιᾶας, ΒΙΥΘΑΠΙΒ’: 
ν 4ὔ ὕδασι καὶ πνεύµασι καὶ 
σκιαῖς θερίσαι (οξ. ΒοΡΙ. Οεᾶ, 
Ο. 1599 ῥυτῶν ὑδάτων). 
οαεἰεείδαφια, ριωυία, 'τ8ΙΠ᾽: 
Χντι 86 ἐν τῷ χειμῶνι πολλὰ 
ὑ. γίγνεται 

ὕλη, ης, ἡ, Γγιείωπι, Ἰιεγόαε 
ἁπιίίεδ, οπιπίποφιε οπιπία 
σαιαε ἱπιρεάίιπί φιο πιπιιβ 
γεσίἰα 6 ίεγγα ῇγ11065 ῥγοίγιιάἑ 
φῬοβδϊπί, ἐπηπᾶετρτοψίῃ ,, 
ἐραςμος’, «ποεᾷφ᾽: χυι τὸ ἡ 
ὕλη ἐπιπολάζοι ἂν καὶ αὐαί- 
γοιτο ὑπὸ τοῦ καύματος, ΧνΙ 
606 ὕλης δεῖ καθαρὰν (τὴν 
νεὺν) εἶναι, 80 δίχα ποιεῖν 
τὴν γῆν καὶ τὴν ὑ., 90 τὴν ὑ. 
καταβάλλει», 85 ὕλη συνεξ- 
ορμᾷ τῷ σίτῳ, 109, 114 ἐξώρ- 
γισάς µε πρὸς τὴν ὕ., κκ δδ 

ἡ γἢ ὕ. παντοίαν παρέχει, 109 
"ὥστε καλλίω τὴν ὕ. γίγνεσθαι, 



ὑοσκύαμος 

107 ἵνα ὕλης καθαραὶ αἱ ἅμ- 
πελοι γένωνται 

ὑοσκύαμος», ου, ὁ, αἴέεγοιτε, 
ἐποπβαπθ’: τ 91 τὸν ὑ. ὑφ᾽ οὗ 
οἱ φαγόντες αὐτὸν παραπλῆ- 
ες γίγνονται 

. ὑπαγορεύειν”, ἀῑσίαγε, Ρταείγε 
υογδίςε, {ο ἀῑοίαίθ”: 488. 
ΧΥ 45 τὰ ὑπαγορευόμενα 
γράφειν 

ὑπαίθριος, ον, εινάία]ίς, «ἴπ 
ἰπθ ορος αἰτ; να 114 ὑ. 
ἔργα 

ὕπαιθρος, ο», Ἱ. 4. ὑπαίθριος: 
ντι 109 ἐν ὑπαίθρῳ ειῦ ἀἱο 
ἐπ ἴπο ορεοῦ αἶτ, 112 ἐν 
τῷ, 

ὑπακούειν, ΊΠΟΤΕΠι (167676, Ῥα- 
γΕΥ6, ΤΟ οοπαΡΙΥ να), ΟΏ6Υ”: 
ο. ἀᾳΐ,. Ῥου5. Ἰκ 107 ταῦτα 
ἀκούσασα ἡ Ὑυνή πώς σοι 
ὑπήκουε; ΧΠΙ δῦ ὁ. τοῖς 
πωλοδάµναι». ο. ϱοη. ταῖ, 
2γαεῦεγο αιγοπι Ῥαϊεπίεπι, 
έἰο σῖνο θ8Υ {ο χιν 19 ὑπ- 
ακούοντας τῆς διδασκαλίας 

ὑπαλείφειν, {ΐπετε. Μεν. ὑπ- 
αλείφεσθαι, 56 Ἅᾖ1ίπετ6, 
{ο αποϊη{ ΟΠΘΡΒΘΙΓΕ’: χ 80 τοὺς 
ὀφθαλμοὺς ὑπαλειφόμενος. 
ΡΑ88. 42 τοὺς ὀφθαλμοὺς 
ὑπαληλιμμένους 

ὑπάρχειν, 665 αὖ πῖίο, !ἴο 
ρα {ο Ὀθσῖα ση]: κι τὸ 
φύσεως ἀγαθῆς ὑπάρξαι, 'ἴο 
ϱο οἳ α σοοᾷ παίπτα] 4ἱβρο- 
α161οπ), Ὀταίό οοπαιπηρη{α{οτβ 
ἀλίος Ίπ ἐΠιαῖτ Ιη{οτρτοία{1οη. 
οΓ (15 ρ8βδαΡο. Ῥτοιίοπρασ 
ΥΘΠάΘΥΒ 16 οριι 658ε Όοπα 
ὑπᾶοῖε, φιιαε εἶ εαἷί ἐππαία, 
χηβ]ησ Ῥοῦ]Ἡ παιδείας απᾶ 
ὑπάρξαι ἀεροπᾶ προη δεῖν, 
35 1 {μοτο π6Γθ Ε. πη]κίατθ 
οἱ πο οοπβίχαοΙοΏΒ 

τ---Α.. 9.Ρ6η.8ΡΕΥ, βΏογε”; 
το, «ἴπ Ῥο]α]ί ο ντ 68 
βουλευόµενος ὑπὲρ ἐμοῦ, χι 

ὑπηρετεῖν 157 

1456 ἀπολογούμεθα ὑπέρ του. 
Ἑ. 9,86ο.5ῤγα, ι]ίγα, '0Υ0Υ”, 
ερεγοπᾶ”: αν 49 ὑπερενεχ- 
θῆναι τὰ ἄχυρα ὑπὲρ τὸν 
σῖτον 

ὑπεργάζεσθαι, αγαπᾶο Ῥαταγε, 
ἐίο Ῥγεραβτο ὮΥ Ῥ]οιμηηρ᾽: 
χνι 49 τῷ σπόρῳ νεὺν δεῖ 
ὑπεργάζεσθαι 

ὑπερφέρειν: 3455. ειρετΓεγτῖ, 
είο Ὄο οαγτῖοᾶ οὖει οἵ Ῥ6- 
γοπᾷ): ΡΑ88. ΧΥΠΙ 49 πολύ 
ἐστι τὸ. ὑπερενεχθῆναι τὰ 
ἄχυρα ὑπὲρ τὸν σῖτον, 61 ἵν᾽ 
ὑπερφέρηται τὰ ἄχυρα εἰς 
τὸ κενὸν τῆς ἅλω 

ὑπερφοβεῖσθαι, ἔτι διπΙΠιΟ πιείτε 
οεγβατὶ, “ο ο ἵῃπ α ρτοαῦ 
τὶσηί: ντα 111 ὑπερφοβού- 
µενοι τηαχῖ {πι {οπχρεείαῦθ 

ὑπήνεμος, ον, Όυοπίο ποπ οἲ- 
σον ση ἑεἸο]ίοτοᾷ ἔτοιη {πα 

νη]πᾷ ))(προσήνεµος: Χν1π 61. 
ἤν τι» λικμᾷ ἐκ τοῦ ὑπηνέ- 
µου (µέρους τῆς ἅλω) ἀρχό- 
μενος 

ὑπηρετεῖν, οὐεάίγε, ο[αίο 8α- 
ἐἱβ[ασθγο, “1ο 4ο βοχνὶοθ’, 
ερρινθ’: χ 80 ἀναγκαζομένην 
ὑω Χπι 98 ὅταν προθύµως 
ὑπηρετῶσιν )ί ἀπειθώσι, 
ντ 106 καὶ πάνυ καλώς ὑπη- 
ρετοῦντας 1.6. 1π η8Υθ στ- 
Ῥογπαηάα, ο. ἀαῖ. {πδεγυίτο, 
οὐεεφιά, οὐίεπιρεταταο, "ἴο 
τη]η]ςδίου {ο), «Ρ6χΥθ’, “0967”: 
χιπ 98 ἔστ᾽ ἂν (οἱ πώλοι) 
ὑπηρετήσωσι κατὰ γνώµην 
τῷ πωλοδάµνῃ, ΧΥΙΠ 60 ὅπως 
δύνηται ( ἡ χεὶρ) ὑπηρετεῖν 
τῇ γνώµῃ (νΏοτο Βέατἆ 6ΟΠΙ- 
Ῥαχθβ Το, Ἠπη, 1Υ ὄ, ὃ ροεἰ- 
αιιαπι διγγοοί, ει Τε8 
ποφιό πιοτιβ δι οΓΓ{ο ἵ πι 
Τααἶ ϐ), χι 6θ µεγάλη χειρὶ 
πορεύεσθαι οὗτος ἂν λέγοιτο, 
οὗ ἂν τῇ γνώμη πολλαὶ χεῖρες 
ὑπηρετεῖν ἐθέλωσι 



1688 ὑπισχνεῖσθαι 

κνεῖσθαν, Ροϊζἱοσγί, ε {ο 
υπάστία]κο”, , «Ῥτοπηϊρο): τι ὃ 
πρὶν ἂν ἃ ὑπέσχησαι ἀπο- 
δείξῃ», ΥΙ18 πολλὰ ὑποσχο- 
µ ένη-- γενέσθαι οἵαν δεῖ, 1χ 4 
ὑπισχνεῖτο ἐπιμελήσεσθαι 

ὕπνος, ου, ὁ, 8ΟΠΙΠΙ8, ’Ε]εορ ”: 
1κ 09 ἐγκρατεστάτη ὕπνου 

ὑπό:--Α. ο. 6εη. α, αὖ, ἴο ἆθ- 
ποῖο {πο αρθηῦ 6 τετ γΥ]λοβθ 
Ἠαπᾶ”,  Ῥγ οτ {πτοιισ]ι πν οι) 
αηγμῖηρ ἴα]θρ ρ]ασθ; πς 
Ῥ8858. ΤετΏς: 1Υ Τ8 φυλάξεται 
ὑπὸ τῶν φρουρούντω», Υ δὅτ, 
ντι 156 ἃ προστέτακται ὑπὸ 
τοῦ θεοῦ, κ ὄδ ὑπὸ ἱδρῶτος 
ἐλέγχονται, χι 159 ὑπὸ τοῦ 
(ἐκρίθης ;), 1 ὃ τὰ λεγόμενα 
ὑπό σου, τ ὑπὸ τούτων Κκω- 
λύεσθαι, ΧΙιν 98 ἐπαινεῖσθαι 
ὑπ ἐμοῦ, ΧΥΙ Τὅ αὐαίνοιτο Ἄὑ. 
τοῦ καύματος, ΧΝΙΙ 15 κελευσ- 

θῆναι ὑ. τοῦ θεοῦ, 89 Ψιλω- 
θῆναι ὑ. ῥεύματος, και ὅ ὑ. 
σοῦ ἀναπέπεισμαι, 8 ὀφθῆναι 
ὑπ ὸ τοῦ ἄρχοντο. 3. πι 
ηθΙ{θΥβ 1Ππ Ῥραββίνγθ 36Π50: 
ι 92 ὑφ οὗ-- παραπλῆγες 
γέγνονται, 1ΙΙ 87 ἁπολωλέναι 
ὑ. γεωργίας, πχ 97, χνπ Τ8 
ὥσπερ ὑ. κόπρου ἰσχὺς αὐτῃῇ 
ἐγγίγνεται, 91 ὕλη ὐ πὸ τών 
ὑδάτων συν εξορμᾷ τῷ σίτῳ, 
ἄτκ 67 ὑ. τοῦ ὕδατος πηλὸς 
ἂν γίγνοιτο ἡ ἄσακτος γη. 
Βο πα ΔάΙ.: τν ττ ἡ γῇῆ 
ἐνεργὸς ἔσται ὑ. τῶν κατ- 
οικούντων. Το ἀοεποίθ 
{ο αοοοπαραησΊης οἵτοππι- 
ΒΙ8ΏΟΘΒ, ’απᾶσχ ἴπο Ιπῆι- 

σης οἑ): να 956 ἔζη ὑπὸ 
πολλῆς ἐπιμελείας(ρατεπ{ατη) 
ὅπως ὡς ἐλάχιστα ὄψοιτο. 
Β. ο. ἄαῦ. ιό, ' ππᾷθγ): πια 
64 ὑπὸ τῇ γῇ θείης ἄν, αχ 
ὑπὸ σκιαῖς ἀναπαυόμενος. 
6, ο. α0ο. {ο ἀεποῦο ΤΠΟ- 
{10η ππάθυ: ΧΥΙΠ 96 ὑπὸ 

ὑποβάλλειν, 

ὑποδεικνύειν, οτεπιρίο ἄοσεγε: 

Ῥίωπι ργαεῦεί 
ὑπόδημα, ατος, τὸ (ὑποδεῖν), 

-----«ὑπόδημα 

τοὺς πόδας (1απιοηέοχαπη] ὑπο- 
βάλλοντες τὰ ἄτριπτα (ἐπ]ζα- 
ταηᾶα). ΄ Τη οοπιροβΙίοη 16 
ἀαεποίθβ {ο ρτοαπᾶᾷ οἩ 
νο αηγίμ!ηπρ 16 Ῥαβοᾶ, 
ἴηο ΡΤΟΘΙΙΠΙΙΠΑΣΥ βύορ {ο 
8Ώ ΒΟΡΙΟΠ : 996 ὑπεργάζεσθαι, ᾿ 
ὑποδεικνύειν, ὑπαγορεύειν, 
ὑποτίθεσθαι. Οἱ. Απὶβῦ, γοβρ. 
6ὄδ ὁλίγ᾽ ἄτθ᾽ ὑπειπών, 
ἑαξίου 6οπιο {6η Ῥτο] Ιτηϊ- 
ΏΒΥΥ ποτᾷφ’, Χοπ. Βγπιρ. 
1γ 9 εἰ µάχην ὁρμωμένῳ 
καλῶς ἔχει κρόµµυον ὑπο-. 
τρώγειν, “ἴο Ῥοσίι Ὦγ 
θααπρ),  Ἐατ. Ἐ]. 1056. 
τοῦδ᾽ ὑπόντος, 'ν η {ἐπί6 
οοπ61δΙοη {ο Ῥοσίπ να ζ 

ειὐίσετε, δρ” 
ΦΟπΟγΟ, «ἴο Ῥαῦ ππᾶθγ): 
Χνιπ ὃδ ὑποβάλλοντες 
ὑπὸ τοὺς πόδας τὰ ἄτριπτα, 
χιχ 64 ὑπὸ τῇ, ὑποβεβλη- 
µένῃ γῇ θείης ἂν τὸ κλῆμα), 
50 ὑποβλητέα» ἂν εἴη τῷ. 
φυτῷ γῆ, 46 ὑποβαλὼν τῆς 
γῆς (5ατοα11β) 

[6 ΟΥτ. ν ὄ, Ἰ τῶν Μηδικῶν 
πίλων ὑποβαλεῖν ἐκέλευσεν 
αὐτῷ, Επο. Έχουν. τ (απ 24Τ 
Μαίπ.) κάτω μὲν ὑποβαλεῖτε 
τών Μιλησίων ἐρίων] 

ΧΙΙ 101 τοῦ διδασκάλου πονη- 
ρῶς τι ὑποδεικνύοντος. 
επεπιρίωπι ῥγαεῦεγε, "το βαῦ. 
Αα Ῥαΐβίογη ”, /οχαπηρ]θ”: ο, 
1Πῇ, 108 ἀμελεῖν ὑποδεικνύ- 
οντος τοῦ δεσπότου, οτπι ! 
ἀοπιΐπιι πεἸεφεπίίαε εὔοπι- 

σαΐσειδ, ' βποοθ” ναι 119 
ἐπειδὰν ὑποδήματα ἐφεξῆς. 
κέηται, ας 98 ὁ. γυναικεῖα,. 
ὑ.. ἀνδρεῖα, χ 16 ὑ, ἔχουσαν 
ὑψηλά, κιτ 67 ὑ. οὐχ ὁμοῖα 
πάντα ποιώ 



ὑποδύεσθαι 

ὑποδύεσθαι, κιιδεέρετε, ἐπειῖ- 
ἐπεγε, “ἴο απάρτίακο”: ο. 
1ΠβΗ. χΙν 11 τὴν δικαιοσύνην 
ὑποδύῃ διδάσκει» ; 

ὑποζύγιον, ου, τό, ἱππιεπέηπι, 
έα Ὀοαδύ οἳ Ὀατάεῃ Ἰ: χυττ 
2ὔ ὑποζυγίῳ ἁλοῶσι τὸν 
σῖτο», 27 οἶσθα ὑποξύγια 
καλούμενα πάντα ομοίως, 
βοῦς, ἡμιόνους, ἵππους, 91. 

ὑπόθεσις, εως, ἡ, Ῥγοροδίέηπε, 
εῬρτοροβίῖοἩη και 2 εὖ τῇ 
ὑποθέσει τὸν λόγον βοη- 
θοῦντα παρέσχησαι 

ὑπολαμβάνειν, εποίρετο 8ετ- 
πιοπε, «ἴο ἴακα πρ ἴμο ᾱἷδ- 
6ΟΠ1ΥΡ60Θ απᾶ απβΜοτ” αχ 96 
ὑπολαβοῦσα ἔφη, «βαῖᾶ 1η 
χερ]γ᾽ 

ὑπομιμνήσκειν, ϱΟπΙπΙΟΠΕΓᾶ- 
6εγ6, "τοπαϊπᾶᾷ οπθ οἱ”: ο, 
αςο. ῬεΙς. ε{ ϱεη. ταῖ αυτ 41 
ἄρξωμαί σετῆς γεωργίας Ἆ. 

ὑπόξυλος», ον (ὑπό,  ξύλον), 
ειδζίρπεις,αἄιζεγίπις; χΧ24 
ὅρμους ὑποξύλους, ΄ πθς]- 
Ί8σος οἳ ρ]]ᾶθᾶ πγοοᾷ ) 

ὑποτίθεσθαι, Ροπεγε αἆ ἀἱδριι- 
ἰαπᾶιπι, “ἴο Ῥτοβροξβθ 858 8 
ϱα0ρ]εοῦ οἳ ἀἱβοαβείοη ; Χσχτ 
ὃ ὑπέθου τὴν γεωργικὴν 
τέχνην εἶναι εὐμαθεστάτην 

ὑποφέρειν, διιθέίπεγε, /ἴο 6ἩΠ- 
ἀπταο, «βαῦταιῦ {ο απ 48 
εἰσφορὰς ὅσας οὐ µῥᾳδίως 
ὑποίσεις, 98 ῥᾷον ὑ. τὰ 
ἀναγκαῖα πράγµατα 

». ία, (ον, ἴπυθγδιδ, 16- 
διρίπιι, “πουοχβαᾷ’, 'ἑατηεᾶ 
πρβίάο ἆογγπ): ΧΙςκ δδ κεῖσθαι 
ὥσπερ Τάμμµα ὕπτιον 

ὑφαίνειν, ἰεπεγε, οοπδίγιετε, 
ἐ{ο πεανθ”, “{ο οοπβίτποί ”: 
ΡΑΒΒ. ΥΠ 181 ἐπὶ τοῖς ἐξυφαι- 
νοµένοις κηρίοις---ὡς καλώς καὶ 
ταχέως ὑφαίνηται 

ν, σεάεΤ6, ΠΟΠ δ8{ίποΥε, 
{ο ρῖτο αρ’, “αρπαζ {ο”: ο. 

φώαι 194 
1πᾷ, αι Τθ ὑφίεμαι--μηδ' 
ἐπιχειρεῖν. Οἱ. Ογτ. τ Ἱ 256, 
Ἠσ]]. ντ ἵν 9, Απαῦ. Υ1 νὶ 
81 ἡ στρατιά σοι ὑφεῖτο ὅτι 
ἐβούλου ποιῆσαι, Ἐ]α{. Ώοπῃ. 
ο. 11, ὃ 

ὑψηλός, ή, όν, αἴίια, «Ἠϊρ]”: 
κ 165 ὑποδήματα ἔχουσαν 
ὑψηλά («Πϊρ]-Πεε]οᾷ᾽) ὅπως 
μείζων δοκοίη, Χντ 15 ἐὰν ὑ. 
ἢ ὁ κάλαµος τοῦ σίτου 

ᾷῷ 

Φαγεῖν, οοπιεᾷεγο, “ἴο οαῖ ”: 
8ΟΥ. 2 οἳ ἐσθίεν: 1 98 οἱ 
Φα γόντες 

φαίνεσθαι, υἱᾷεγί, 'ἴο αΏΡεαΥ’: 
ο, 1Πᾷῇ, ΤΙ 60 γελοῖός σοι φαί- 
νοµαι εἶναι. να 1ΠΕ. 
οπι{θᾶ: κ 14 ὅπως ἐρυθρο- 
τέρα φαίνοιτο τῆς ἀληθείας, 
1 Τθτοῦτο φαίνεται ἡμῖν, 114 
ἐκεῖνο τί Φϕ., ντι 213 γελοία 
τις ἂν φαίνοιτο, στα 91, 
119, 106. ο. Ῥατ{ο, τν 
δ4 φαίνωνται ἔχοντες, ΥΤΙΙ 
141 εἰδὼς φανεῖται, «πι 
Ῥο 6οοπ {ο που), χντῃ ὃ ἣν 
φανῇς ἐπιστάμενο.  γυΙΡΙ 
Ῥαχζ, ὧν ΟΠ. Υ120 ἡ ἐπιστήμη 
αὕτη ἐφαίνετο ᾗ, 228, 929, 
Χ 69 ὡς ἂν τῷ ὄντι καλὴ 
φαίνοιτο, ἀλλὰ μὴ «μόνον 
δοκοίη, Τ6 

Φαληρικόςὸ, ή, ὀν, “οἳ Ῥ]α- 
1εταβ’; χτκ 54 ὑγρὰ ἡ ἐν τῷ 
Φαληρικῷ ἕλει (γῇ) 

φάναι, ἀἶσεγα, "ο βαγ”: κ 80 
φΦασὶ γοῦν οἱ ἄνθρωποι, 
αν 111 φασί τυωες, 1ν 98 
φασίν οπι άῑυ. ο. 80ο, εί 
196, τ 64, 1ν 146, ν το, 
Χ Τ4, γι δ4 ἔφησθα κατα- 
μαθεῖν, χν 17, 96,193 φήσο- 
μεν, 98, ντι 86 ἔφησεν, 1ν 
108, 1ς 111, κ 44 εἰπεῖν ἔφη, 
Υπ 100 φάναι ἔφη, εε ἄίς- 



1603 φανερός 

{ρα παγγαδαῖ, 1932, 159, τα 
111, νι 22 ἔφαμεν, 850, κ 
2ὔ φαίην, κκ 110 φήσαις. 
Τη τορθαηρ ἀϊα]οραθβ, ϱγθ- 
οεᾶίηπςσ ἴα εαρ]οοῦ: ἔφην 
ἐγώ, να 118, ντ 1, κ 81, 
Χντ 1 (68 ἐγὼ ἔφην), αὲ 100 
ἔφη ὁ Σωκράτης, ΤΠ ὅ, 28, 84, 
40, 45, 4Τ, 86, τν. 2, ντ 98, 
4Τ, 195, 900 Ἔφη ἡ γυνή, 
κ 959 ἔφη ἐκείνη. φημί, 

φησί, ἔφην, ἔφη, Φάναι 
81θ ΒΟΠΠΘΙΙΠΘΡ Ἰηβοτ{οεά ρ]6ο- 
παρ Ισα]]γ ναι {ο βοηίθησθ 

«Ἠας Ῥθοπ Ιπίγοάποθᾶ Ὦγ λέγει 
ΟΥ εἶπε: Χντι ϐΤ ὁ Ἰσχόμα- 
χος εἶπεν, παίζεις μὲν σύ γε, 
ἔφη" εὖ Ύε μέντοι, ἔφη, ἴσθι. 
««Ίεοποπιασμαβ ραϊά; 'γοα 
α1θ Ἰο]άηρ᾽, απού Ἠθς ττ 
1 ἀκούσας ταῦτα εἶπε, Νῦν 
τοι, ἔφη, τν 151 τὸν Ἰῦρον 
εἰπεῖν «ταῦτα τοίνυν ̓  φάναι 
εἐφύτευσα”, 161 ὁ Λύσανδρος 

ἔφη εἰπεῖν, «τί λέγει’, φά- 
ναι, ὦ Κῦρε”; ντ 61, υττ 
97 ὁ δ᾽ εἶπεν ''Ἐπισκοπώ”, 
ἔφη, χο. ἙῬ. οοπἰεπάεγθ, 
είο αμτπλ). οὔ φηµι, περο, 
«1 βαγ Νο”: χις 97 ὅτε ἤρου 
µε εἰ ἐπίσταμαι φυτεύειν, οὐκ 
ἔφην (5ο, ἐπίστασθαι), 

φανερός, ἆ, ὄν, ἐν]α!ρ]ολττ 197 
οὐκ ἀφανεῖς ἀλλὰ καὶ πάνυ 
φαν εροί, ΙΣ ὅ φανερὰ ἦν 
ἡδομένη 

φανός δή, ὀν, Ἰιοίᾶι», ΄Ησλιί ”: 
αχ 19 τὰ φανὰ (1μεῖᾶαα 
αεάϊιιπι ᾖΡατίο) παρεκάλει 
ὅσα «ρνάρά δεόµενά ἐστι 

φάοςδ, 7, εος, τό, ἴωπιοπ, ' Ηρ]ῦ”: 
ΙΧ 19’ φάους δεόµενα 

φάσκειν, ἀίσέτε, «ἴο Ἀϊ]ορο”: 
τά ὃΤ τοὺς μὲν ἀπολωλέναι 
Φάσκοντας ὑπὸ γεωργία». 
ἑ{ο Ῥχοίοββ” 4ὔ γεωργεῖν 
Φάσκοντες 

Φαύλως, Γαοἱζε, ' ΒΙπαΡΙΥ : πι 

φέρειν 

99 πῶς---παιδεύεις ;Φαύλως, 
ἔφη, πάνυ 

φέρειν, 16076, σεδίατο, ᾖϐἴο 
ΟΒΥΥΥ ᾽, 11. α[εγγε, 'το 
Ῥείηρ ἔ “Τοἴο 1 ντι 140 
πριάµενόν τι ἐξ ἀγορᾶς ἐνεγ- 
κεῖν, 1κ 99, ΧΙ 108 φέρων 
ἀπὸ χώρου εἰς ἄστυ.  ΜΕὉ. 
α[[εγγο 8δριπι, «ἴο Ὀτίηπς 
νηῃ οηθ”: ντ Τ9 ὅσα ἠνέγ- 
Κω (ἀοΐθπι), πάντα εἰς τὸ 
κοινὸν κατέθηκας 
νμά Έτ. ΑπάΤΟΤΗ. 1985 μηδ’ εἰ 
ο οἴσεται φερνὰς δό- 

μµοις] 

2. ’ἴο Ῥηῖης , «ο8Ί1ς86”: Τ1τ 
43 εἰς ἃ {1.6. εἰς ἐκεῖνά ἃ) 
βλάβην φέρει αὐτῷ. 8. 
επιᾶεγο, 8οΐυ6γε, 'ἶο Ῥαῦγ 
ας α ἐπραίο”: τ 108 φέρειν 
ἃ ἂν αὐτοὶ ἐργάσωνται, 'ἴο 
Ῥαγ πἨαίογοχ ἴμεγ 68η ὮΥ 
ψοτ]απρ’. ΤΙ. Γεγγε [γιιδ- 
πι, {ο Όθας”, “γιε]ά”, 88 
Ῥτοάπσθ: τν τ0 δένδρων ὧν 
ἑκάστη (γῇ) φέρει, Υ ἀφ' 
ὧν ζώσιν, ταῦτα ἡ γῆ Φϕ. 

ἐργαζομένοις, ΧνΙ 9, 12, κςκ 
16 ἀγνοήσας τὴν ἂν φένον. 
σαν ἀμπέλους, 65, χις 1950 
ἀμπελος ὠμοτέρους φέρουσα 
βότρυς, κκ 285 αἱ ἄμπελοι 
ὅπως φέρωσιν αὐτῷ. 1ΙΥ. 
αἵοΐ Τεγγε πιὲ πιεγοεᾶεπι, σα- 
Φεγο, Ρούϊτῖ, 
6θ8τη 
ΛΑ 

ἑίο τοοεῖνο”, 
1 324 μισθὸν φέροι 

Φέροιτο, 86ΘΟΥ. Ἡ.). ΜΕΡ. 
γερογίαγε, οοπβεφιεέ, « {ο ὙΙΠ 
{οχ οπθβο]{’, ’ ραϊπ”: τν 160 
πλεῖον Φ. τούτου τοῦ ἀγαθοῦ, 
ο. Ῥίατα {οπιροταη{ 186 6ΟΠΙ- 
τηοᾶα. 
ετο Ῥο Ῥοτπθ αἶοπς”, 'οαί- 
γιο απαγ’: ἅνπι 44 δι 
ὅλης τῆς ἅλω οἵσεταί (Ρ888. 
140. πιεᾷ.) σοι τὰ ἄχυρα. 9. 

ειο τοσεάετε, δ8ισοεᾶεγε, 

ἂν (πο οἱᾶ τοβᾶῖησ ναβ 

ΡΑΒΡ. ἐπιρείιι Πεγγί, 



φεύγειν 

έατη οα{’, «Ῥχοβροτ” ν 80 
εὖ Φερομένης τῆς γεωργίας 

ΓΤ16 γα] αοσὶδέ οἳ {6 Ιπάἶσα- 
νε ἵ8 αδοά Ὁγ Ῥτοίθγθησθ ον6ς 
{πο βίτοΏς, θαροοία]]γ ἵτπ (πο 
ὑπήνᾶ ρἰατα]: Ὀαῦ νο Ἠανο διη- 
νέγκοµεν ΙΧ 49: {πο ἱπβηϊ(ίνο 
οἳ ἴπθ αίτοηᾳ ποτού, ἐνεγκεῖν 
ντι 140; ο πα. 8ο5. πιεί. 18 
ἉπΙΓΟΣΤΗΙΥ οἱ ἴ]ιθ α {οτπιδΏίοῦ: 
ντ 79 ἠνέγκω] 

φεύγειν, /1ῤεγο, "ἴο Περ’, 
έταπ ΑΝΑΥ᾽: Υπι δ4 φεύ- 
Ύοντες καταπατῆσαι τοὺς 
ὅπλα ἔχοντας 

φθέγγεσθαι, δοπιπι εἴστε, ' {ο 
πίζεχ α βοαπᾷ: ΥΠ 21 ὅταν 
τεταγµένως ποιῶσι καὶ φθέγ- 
γωνται (οἱ {μοθ τθοἰ{α(ῖνο οἳ 
ἴο οἸιοταβ) 

φθείρειν, Ρεγάεγε, οογΓΙΠΙΡΟΤΕ, 
εἴο ταῖπ ”, ' ἀθείτογ Ἰ: τς 108 
ὅτῳ σωζοµένων μεγίστη ὄνη- 
σι καὶ Φθειρομένων µε- 

γέστη βλάβη 
Φιλανθρωπία, ας, ἡ, ποῦ «Ῥ]]- 
ΒΏἨΤΟΡΥ ̓  ἵπ οἳχ 86πΠ5ο9 οἳ 
{6 πγοτᾶ, 1.6. Ίογο {ο τα 
88 5αοἩ, “]οτο οἳ πιαπ]ἰπά ”, 
Ῥαή «ποϊσηΏοατ]γ 1ογθ’, 8η 
οχΠϊρίοι οἳ ἐπαῦ {θε]ῖης 
οἳ Ιαβίος πἨΙοὮ αοοοτᾶς {ο 
8 Ταν ἐλπαῦ {ο πυΠίοἩ Ἡο 16 
οβρεοία]]γ επα{]οᾶ, πΥπεί]οτ 
Ά5 α ἐτιεπᾶ ο Ῥεπεί[αοξοχ πο 
Ίαβδ α Ῥεγβοπα] εἶαίπα, ΟΥ 8 
16]]οπγ-οἰάσειπ πΠο ἨαβῬ 
Ῥομβίσα] οἰαῖτα, ο: 8, Πε]ρ]οβς 
απᾶ ποσοᾶν {οἱ]ου-τπαη Ἠαν- 
Ίηρ α ἀϊνίπο οἰαῖπι {ο Ἠα]ρ, 
ἐπαπιαπΙγ’. 66 ἴμο οὔ- 
βογνα{Ίοη οἳ Ὁν Ἐ. ἘΙε]ᾶᾷ ἵπ 
Ἠϊ5 Οἵζωπι Νογυίσθπδε ΟἨ 
Αοαἴβ χχντι 2, Τϊς, τα 4, 
Βπο]Ὦ Φφιλανθρωπία Ν88Β 8 
χηβτκοᾷ ἰταῖς ἵηπ {πθ Αἴ]ο- 
ηῖατ οΏατασίοτ ἵη οοηίταςί {ο 
ὑλαῖ οἳ οἴμοςχ ἄτοε]ς πα/1οης, 
85 6 βποπη Ὦγ Κᾶσεϊεραο]ι 

Ἡ. 1 ΕΣ. 

φιλοπονία 1613 

πασ]ι]οπιεγίθε]ε ΤΠεοῖοπίθ 
Ῥ. 261, πιο αποίθς ἵπ 1]]π8- 
ἑαδοη ΒορἩ. Ο. Ο. 258 Β.,, 
Ίβοογ. 4, 29, 41, 45: 14, 11: 
15, 20: 16, 299: 186, 29: 
Ῥεπι. Έπποσχ. 61: αυ 26 
τὴν φιλανθρωπίαν ταύτης 
τῆς τέχνης (5ο. γεωργίας) 
ἀκούσῃ 

φιλάνθρωπος, ον, ὀεπίρπια, 
ἐποϊσΏροατ]γ’, “Ἠππιβηθ’: 
χις 117 ἡ γεωργία οὕτω Φϕ. 
ἐστι τέχνη, ὥστε ἐπιστήμονας 
εὐθὺς ἑαυτῆς ποιεῖν 

φιλεῖν, ερετε, ορίαγε, ἴο]οτο’, 
κο), αΏρτονθ’: ας 169 
σφόδρα Φϕ. τὸν σῖτον, 110 ϕι- 
λεῖν ταῦτα ἀφ᾽ ὧν ἂν ὠφε- 
λεῖσθαι νοµίζωσω 

φιλεργία”, ας, ἡ, ἰαδογίς εἰιιᾶί- 
επι, “1οτθ οἳ ποτ], «ἐπτιςο. 
κκ 148 

Φιλογεωργία”, ας, ἡ, αφτίσιζ- 
ἔκγαο κια ΐωπι, ' Γοπᾶπθδβ {ου 
αρτιοπ](ατθ): κκ 1957 

Φιλογέωργος, ον, αθγὶσιζέιγαα 
δἐμάίοξι8, 'ζοπᾶ οἳ ΜαγπηΙηρ”: 
κκ 160 φύσει φϕ., 1608, ας 141 
φύσει Φιλογεωργότατος 
᾿Αθηναίων 

φιλοικόδομος», «οπιογιπι επ- 
β{γιοεπάαγιπε δἐιιάίοδιδ,' ἐοπᾶ 
οἱ Ῥαϊ]άϊησ): κκ 1056 

φιλοκερδής, ές, ζιογίὶ αυἰᾶις, 
έρτοθᾶγ οἳ ραϊπ”: κιν 49 ἆν- 
δρὸς ϕ., ΧΠ 87 πρὸς τὸ φιλο- 
κερδεῖς εἶναι µετρίως ἔχου- 
σιν, Χιν ὃ9 

Φιλονεικία, ας, ἡ, δἐιιάἴτιπι ἐπίθγ 
56 σεγίαπᾶ!, "68 σετ τ1ναΙτγ’: 
ΧΣΧΙ 05 ϕ. πρὸς ἀλλήλους 

Φιλοπονεῖν, ΄ἰο Ίουο Ιαροαγ”: 
Χχι ὃ8 ἐγγίγνεται τῷ στρατεύ- 
ματι τὸ ϕ. 

Φιλοπονία, ας, ἡ, απιογ Ἰαδογίᾳ, 
ααπάαδἰσγ’, “Ίογο οἳ ποτ]: 
κκ 197, κχτ 90 ἰδιώταις ἔστιν 
οἷς ἐγγίγνεται ϕ. τις 

11 
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φίλος, η, ον, απιίσις, 5 βα0ςῦ. 
έα {τιοπᾶ”: 196 οἱ φίλοι---τέ 
Φήσομεν αὐτοὺς εἶναι---χρή- 
µατα ἢ οὐ χρήματα; τι 94 
φίλοι γάρ ἐσμεν οἱ παρόντες, 
τν 19 φίλων καὶ πόλεως συν- 
επιμελεῖσθαι, χι 62, 84 φί- 
λους ἐπωφελεῖν, ϐ2 τοὺς ϕ. 
ἐπικουφίζειν 

Φιλόσιτοςῦ, ον, ᾖΓγιπιεπίαγίο 
πιοφοίίο «φιαεδίιπι ΤααἴεπΒ, 
εἰοπᾶ οἳ οοτπ’, «Ώπβδγ αροαῦ 
οοτΏ”: κκ 61 οἱ ἔμποροι ϕι- 
λόσιτοίἱ εἰσι 

Φιλόσοφος, ον, δαρίεπίίαο ν. 
ἀἰδοεπᾶί δἰιᾶίοθαε, «Ιονίης 
Κπον]εάσθ᾽: Χγι 46 φιλο- 
σόφου ἀνδρός 

Φιλοτιμεῖσθαι, )ιοπογί8 6ατιδα 
βἰμᾶίοβε Γασεγο, "ἰο Ὦο απι- 
ῬιΠοας” να Ἡ ποπ, ο]. τν 
1607 ἕν γέ τι φΦιλοτιμού- 
µενος. ο, 18, {ο βἰτῖτο 
οπιπ]οπβ]γ’: και 98 τὸ φϕι- 
λοτιμεῖσθαι ὀφθῆναι καλόν 
τι ποιοῦντας 

φιλοτιμία, ας, ἡ, Φἰογίαε οιιρί- 
ἀἰίας, "απιΏΙθίιοη: ΡΙΤΕ. 1 
154 δοῦλοι Φιλοτιμιῶν µώ- 
ρων καὶ δαπανηρῶν. ο. 1Πᾷ. 
έαπιπ]οτς ἀθβίτο): κχτθδ ϕι- 
λοτιμία κρατιστεῦσαι 

Φιλότιμος, ον, ἰαιιάΐ ειρίᾶως, 
«ερογεῖοας οἳ ἀἰδηποβον), 
ἑαπαβΙθΙοαβ’: καν 42 ἀνὴρ Φϕ., 
χΙΠ 49 αἱ φιλότιμοι τῶν 
Φύσεων 

φιλοφρονεῖσθαί τωί τι, 1. ᾱ. 
χαρίζεσθαι, Ὀοεπίφπο εποῖ- 

.φεγα, απιογεπι εἰ Ὀοπευοίεπι- 
τίαπι εἰφπίῇβσατα, “το 5Ἡευ 8 
{ανοτχ {ο τν 148 Κῦρος λέ- 
Ύεται Λυσάνδρῳ ἄλλα τε φι- 
λοφρον εἶσθαι καί [οἳ. Εἰαῦ. 
ᾷ9 Ίεσσ. χτο. 19 Ρ. 996 6 τοὺς 
θυμῷ φιλοφρονουμένουσ] 
βεῖσθαι, {ΐπιεγε, ἴο {6βΓ”: 
νι 2950 ϕ. μὴ-- ἀτιμοτέρα 

Φίλος-----------ϕρουρός 

γένῃ, ΥΠ 41 τίς οὐκ ἂν φο- 
βηθείη ἰδών; πγι 29 Φο- 
βούμενον μὴ οὐ γνῶ τῆς 
γῆς φύσι, κχι 80 φοβού- 
µενος μὴ δὶς ἀποθάνῃ 

φοβερός, ά, όν, ἰἴπιογεπι ἴποιι- 
ἐἶοπς, «Γθατ{α]). 1,6, ὁ{οτπηϊά- 
αὐ]θ':. νΙπ 48 τριήρης Φοβε- 
ρόν (ἐστι) τοῖς πολεµίοι.. 3. 
ἐὐπιίσως, ! {δαν {α1”. 1, ο. '{6ε]- 
Ίηπρ {9αΥ), “Ππιοτοιβ’: ντ 
158 φοβερὰ τὴν ψυχήν 

φόβος, ου, ὁ, πισίιθ, ἐεἰπιίάίέα», 
είδαν), « παιάΙγ: να 199 
πλεῖον µέρος τοῦ Φ. ἐδάσατο 
(ὁ θεὸς) τῇ γυναικί 

Φοινικικός, ή, όν, Ῥ]οοπίοίις, 
εοξ Ῥποοεπίοῖα: ντ π] τὸ 
µέγα πλοῖον τὸ Φ. πὈὶ ΗἨυτί 
φοσικόν εκ] η ροπῦ 

φορεῖν, (/6δίαγε, “ο πεατ᾽: Χντι 
20 παχέα ἱμάτια ϕ. 

Φορτίον, ου, τό, ΟΠ115, «8, 5Π1Ρ᾽8 
{τοὶρΏὔ, 21. «παχθς’, «ραςκ- 
αροςρ), Ἐτ. 65 Ὀα]λοίε: ντε 
80 ναῦς γέμει φορτίων 

φράκειν, ἆοσεγε, «9ο 611’, «4θ- 
οἸαχθ”: να το]. οἸααβθ νι 
49 ἐπισταμένῳ σοι πάνυ 
πολλὰ φράσω ὡς δεῖ γεωρ- 
γεῖν 

φρόνιμος, ον, ΡΤΙΙάΕΊΒ, 'Ῥταςί]- 
σα] νήςθ), “βδεηεῖρ]θ’: αι 
40 φρογνίμοις καὶ ἐπιμελέσι 
1.6. τοῖς γιγνώσκουσιω ἃ δεῖ 
ποιεῖν 

φρούραρχος, ου, ὁ, ϱγαε[εσίζιβ 
φτγαεκδίάι, «οοπιπηβηᾶοτ οἳ 
σαττίδοη”: τν 64, 858, 687, 89, 
τκ 809 

φρουρεῖν, {τι Ργαεβἰά(ἶβ ε58ε: 1ν 
60, Τ8 ὅπως (ἡ γῆ) εὖ φυλά- 
ξεται ὑπὸ τῶν Φρουρούντων 
1.6. 'ἴπο παίσ]μ), “σαατᾷ” 

φρουρός, οὗ, ὁ, οτ5ί08, 91,. πεῖ- 
ἱΐες ργαθκίάἰαγἰἰ, «πο σαχ- 
τ1βοπ”: 1 46 τὴν τροφὴν 
τοῖς φ. δίδωσιω ὁ ἄρχων, 82 



Φύειν 

τῶν ὡπλισμένων Φϕ., 1 91 
τοὺς ϕ. τρέφουσιν 

φύειν :---1. ϱἱᾳπετε ἄθ ἔθυτα, {ο 
Ῥτοᾶιςθ’, «ΥΙΘ]ᾷ”: τν 105 ὅσα 
ἡ γῆ Φϕ. ἐθέλει, Υ 19 ὄψα τὰ 
μὲν φύει τὰ δὲ τρέφει, νι 47, 
Χγι 17, 25 τὰ ἄγρια καλὰ 
φΦύουσα. 2. παίιγα ἰτῖ- 
Φι6γο, 6886 ἐιθσγα, «ἴο ΓΟΥΠΙ 
Ὦγ παίατθ’: υπ 107 παρ) ἃ 
ὁ θεὸς ἔφυσε, 181 τὸ σώμα 
ἧττον δυνατὸν προς ταῦτα 
φύσας. ο. Ἰπῇ, τν 94 ἃ 
οἱ θεοὶ ἔφυσάν σε δύνασθαι, 
108. Ῥ. ΡΑ8Β. ργουεπίγα, 
παφοί, “Το ϱτογ’, “βρτῖηρ πρ’ 
οἳ νεσείαξίοη: ΧυΙ 64 καρπὸν 
οὕπω καταβαλεῖν ὥστε φύεσ- 
θαι, ΧΙκ 00 πολλῶν φυομέ- 
νων βλαστῶν, ΧΙκ 44 βουλό- 
µενος ὡς τάχιστα φῦναι αὐτά 
(89, τὰ φυτά). παίζιτγα {π- 
βέηπι 6556, “ὕο Ὀο ἱπιρ]απίοᾶ 
Ὦγ παίατθ’, “ο Ὦθ 8ο απᾶ βο 
Ὦγ παίατο’, {ο Ώαρροη παίιι- 
τα11Υ’. ο. 1ηῆ, τς 119 πε- 
Φυκέναι δοκεῖ τέκνων ῥᾷον 
τὸ ἐπιμελεῖσθαι τῇ σώφρονι 
ἡ ἀμελεῖν, Ικ« 16 μείζων ἢ 
ἐπεφύκει. «586, 10 Ὀθ': 
ντ 161 διὰ τὸ τὴν φύσιν ἀμ- 
Φοτέρων μὴ...πεφυκέναι 
ακή, ἤς, ἡ, ειιδἰοᾶία, σ0π- 

εετυαίίο, 'βα{ο-σααχάἹπρ”: ντ 
211 Φ. τών ἔνδον. Φφυλα- 
καί, ϱγαεδίάΐα ορρἰᾶἰς ἵπι- 
Φοδίία εἰ ἵπ αγοο οοἰ]οσαία: 
Φγαεκίαἰαγίέ πι]ἱέεν ποἩ φύ- 
λακες β8εᾷ φρουροὶ αρρε]]ατ- 
{πτ: τν 4ὔ φυλακὰς ἐν ταῖς 
ἀκροπόλεσιτρέφει, χχ 98 φυ- 
λακὰς καθιστάναι 

Φύλαξ,ακοςιὁ,ομαίος, ραβτᾶἰαη”: 
ΥΠ 295 οἴκου ϕ. ἆθ παα]ογθ 

φυλάττειν, οιδἰοᾶίγε, «ἰο β846- 
Επατᾷ”, ο Ἱκαορ οπθ”5 οὖθ 
ο”: ΥΠ 196 φϕ. τὰ εἰσενεχ- 
θέντα. 3488, 1Υ Τ8 ὅπως (ἡ 

φύσις 1653 

γῇ) εὖ φυλάξεται ὑπὸ τῶν 
φρουρούντων. ΨΜΕΡ. ζαυς6γε, 
ο Ὄ6 ΟηΠ ΟηΘ8 ρηατᾷ”: χιτ 
ὅ φυλάττει ἰσχυρῶς μὴ 
ἀποβάλῃς, να 192 φυλακ- 
τέον (ἑεαυεπάιπι) ὅπως μἡ... 
δαπανᾶται 

[ο Χοη. Μεπι. 19, 97 φυλάτ- 
του ὅπως μὴ τὰς βοῦς ἐλάττους 
ποιήσῃς, Ῥ]αῦ. ΑΡΟοΡΗ{Η. Τιαο, ϱ. 
251 Ο οὐ φυλάξῃ συνεχώς γελοιά- 
ζων ὅπως μὴ γελοῖος γένῃ] 

φυλή, ῆς, ἡ, εἴαβείᾳ, ογᾶο, ϱ επι, 
έα, ἀἰδε]ποῦ βοῦ’: τκ 89 ὅπλων 
ἄλλη φϕ., ἄλλη ταλασιουργικών 
ὀργάνων, 93 κατὰ φυλὰς 
(εν εἴαβεει) διεκρίνοµεν τὰ 
ἔπιπλα, 48 ἐχωρίσαμεν πάν- 
τα κατὰ ϕ. τὰ ἔπιπλα 

Φυλλορροεῖν», /οἶῖα απιέέογα, 
ἑζο βῃαᾷ {1ο ]εανες’: χις 197 
γιβ φυλλορροοῦσα διδάσ- 
κει ἑαυτὴν ψιλοῦν 

φύσις, εως, ἡ, παέιγα, «πβ{αχθ”, 
6ἴῃο πβίυτα] Ῥοψθις’, «οοη- 
βΗαβοπ’: νπ 196 τὴν ϕ. 
τῆς γυναικὸς παρεσκεύασεν ὁ 
θεὸς ἐπὶ τὰ ἔνδον ἔργα, 151 
διὰ τὸ τὴν ϕ. μὴ πρὸς πάντα 
ταὐτὰ εὖ πεφυκέναι, χι 98 εἰ 
μὴ ψυχὴν φύσει ἀγαθὴν ἔχοι, 
ΧγΙ ϐ τὴν ϕ. τῆς γῆς εἰδέναι, 
23 ἐπιδείκνυσιω (ἡ γῇ) τὴν 
αὐτῆς ϕ., 24 ϕ. γῆς διαγιγ- 
γώσκεν, 99. έπαίατα] 
Ῥεη{”, “οΏατασίογ”; ααι πο 
Φύσεως ἀγαθῆς ὑπάρξαι, 
Όοπα ἑπᾶοῖε ε5εο. ΡΗ. οἳ 
ΒΟΤ6ΥΕ] Ῥθυβοης: στ 6ὄθ αἱ 
Φιλότιμοι τῶν φύσεων, δΙ 
ἔνιαι τών ϕ. 

[08, Ἠοπι. τΥ 1 9, Ῥ]αΐο Ἐερ. τν 
Ῥ. 454 Α τὰς ἀγαθὰς φύσεις, ἃ αἱ 
ἀρισται ϕ., ΒΟΡΠ. Ο6ᾷ. Τ. 674 αἱ 
τοιαῦταιφ., 1800Υ.64 8, Ῥ]α/. Ώαρ. 
ΥΤΙ Ρ. 619 0 τὰς βελτίστας φϕ., Ρ. 
454 Α Φϕ. χρησταί, Υ Ρ. 400 Ἡ τὰ 
ἐπιτηδεύματα τὰ αὐτὰ ἀποδοτέα 
ταῖς αὐταῖς φύσεσι] 

ἙἝ πο κκ 
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φύσει, “παίατα]]γ’: κς 140, 
149, 1Τ0 

Φντεία, α., ἡ, Ῥίαπίαϊίο, 8 
Ῥ]απ{ πρ’, 6Ρ8Ρ. οἳ νίπο απ1 
ἐγυϊῦ θθρ: υπ 119 σπόρος 
καὶ φυτεία, Χιχ 2 ἡ τῶν δέν- 
δρων Φ., ὅ τὰ ἀμφὶ τὴν ϕ., 
28 περὶ ἀμπέλων Φϕ., Τ8 ἐν τῇ 
τῆς ἀμπέλου φϕ., Τ9 τὰς ἄλλας 
Φ., κκ 60 γῆ ἁλμωδεστέρα 
πρὸς Φϕ. (αοοοτάίης {ο Τ14- 
4ε]]-Βοοῦῦ «πο ρτοπίῃ οἳ α 
ρ]απῦ’: ορ. ΤΠΕεοΡΗΣ, Ἠ1βῦ, 
ρ]απ{. τ 1, 9) 

Φντεύειν, Ρἰαπίαγθ, 5ΕΤΕΥ6, :ἳο 
Ρ]απί): 4ὖ5. χι 96 φυτεύ- 
οντες---νειοποιοῦντες---σπεί- 
ροντες, ΧΥ 06 κάλλιστα Φυ- 
τεύων, κιτς Τ ἐν ὁποίᾳ τῇ γῇ 
δεῖ ϕ., 99 ἐν ὕδατι ϕ., 90, 98, 
κκ 16 ἐν ἀφόρῳ ἐφύτευσεν 
(ἀμπέλους). νη{ αοο, οἳ 
1πο {ἰΠπίπσ Ῥ]απίθᾶ: ἔστιω 
αὐτῶν (τῶν δένδρων) ἃ ἐφύ- 
τευσα αὐτός, 162, κιςκ 76, 
συκῆν Φϕ., 81 ἐλαίαν πῶς Φυ- 
τεύσοµεν; Χχ 14 οὐκ ὀρθώς 
τοὺς ὄρχους ἐφύτευσεν, 22 
ὡς φυτεύσῃ ἀμπέλους, ΧΝΙ 
10 ὅ τι φ. δεῖ. 32Α88. 1ν 147 
δένδρα δὺ ἴσου πεφυτευ- 
μένα, Χις 94 φυτὰ ἐπιπολῆς 
πεφυτευµένα 

Φυτευτήριονὃ, ου, τό, ϱ]απία 
φιιαε αἄ]ιιο εδὲ ἔτι δεποϊπατίο, 
οἰυϊγαᾶία: ἄκις 87 πρέμνα 
πᾶσι τοῖς Φ. πρόσεστιν 

Φντόν, οῦ, τό, ρίαπία, Ἱπαρτϊπαϊβ 
Ἀτροτῖβ, -α. ῬΡ]απ{’, 65Ρ. “8 
ρατάαη ρ]αη{’, οἱ /ἰΤοθ’: ασ 
66 µήτε καρπὸν μήτε Φ., ΧΙς 
66 ὅπως ἂν ἐν τῇ Υῇ κείµενον 
βλαστάνοι τὸ Φϕ., 42 τιθέναι 
ἐν τῇ γῇ τὰ Φϕ., θῦ τὴν γῆν 
σάξαις ἂν περὶ τὸ ϕ., 9 ὁπό- 
σον βάθος βόθυνον ὀρύττειν 
τῷ ϕ., 8θ, 60 ὑποβλητέα τῷ 
Φ. γῆ, 25 ἐξορύττοιτο ἂν τὰ 

φυτεία---------χαλκευτική 

Φ., 49 ὁπηνίκα δεῖ τιθέναι ἐν 
ἑκατέρᾳ (τῇ Υῇ) τὰ ϕ., ὄ8δ ἄνω 
ὁρῷ βλαστάνοντα τὰ Φϕ., 69 
τὰ Φ. κίνδυνος ὑπὸ τοῦ ὕδατος 
σήπεσθαι, 8Τ τῶν ϕ. πηλὸν 
ταῖς κεφαλαῖς ἐπικείμενον καὶ 
πάντων τῶν ϕ. ἐστεγασμένον 
τὸ ἄνω, 14 βοθύνους οἵους 
ὀρύττουσι τοῖς ϕ. 

Χ 

Χάλαία, ης, ἡ, σγαπᾶο, «Ἠα11”, 
ἐς Παλδίοτα” ν 88 χά- 
λα ζαι καὶ πάχναι καὶ ὄμβροι 
ἐξαίσιοι 

χαλεπός, ή, ὀν:---Ι. οἳ ἐπῖπρς, 
ἀἰ[ιοιί8, ογαυίθ, “Ἠατᾶ ἴο 
ἀθα] να): αυ 2 οὐ χαλε- 
πόν ἐστιν ὃ λέγουσι τῆς 
γεωργίας ποικιλώτατον εἶναι. 
ἑαππογ]ηρ’: 1Ικ 99 χαλεπὰ 
ἐπιτάττειν. ο.1ηᾷ,χαλε- 
πόν (5ο, ἐστίν, ἀῑ[ιοϊϊο εδῖ) : 
ναι 196 χ. εὑρεῖν, Χνπ Τθ: 
οσπι ἀαῦ. οἱ Ιηΐέ.: χνΥΠτ 9 χα- 
λεπὸν γίγνεται καὶ τοῖς 
ὄμμασι καὶ ταῖς χερσὶ ἀντίον 
ἀχύρων θερίζειυ, Ικ 111 χα- 
λεπώτερον ἂν (ἦν) εἰ ἐπέ- 
ταττον ἀμελεῖν. 1. οἳ 
Ῥ6ΤΒΟΠΒ, «ἄπγιδ, εαευιΒ, 

«ὁπατβδμ), «βογοτθ’: 1 168 δοῦ- 
λοι χαλεπῶν δεσποτών. 
Απο οἳ ἰπῖπσα χιτ Τ4 τιµω- 
ρίαν χαλεπωτέραν. ΑΡΥ. 
αλεπῶς, ΄Ἠαγς5Η]ΙΥ Ἰγ β6ΥΘΙ6- 
ΥΣ 1 156 χ. ἄρχει τῶν ἄν- 
θρώπων, 1ν 61 χ. κολάζει 

Χαλεπότης, ητος, ἡ, ΠΙΟΥΙΠΙ αδ- 
Ρογέία», «Ώαχςηπθςβ)ς τν Τ4 

χαλκεύς, εως, ὁ, /αῦεν Γεγγαγί5, 
ές, ποχ]κετ 1Π πιεία] } τέκ- 
των: νι Τ1 χαλκέας ἀγαθούς, 

'.. ἀγαθοὺς τέκτονας 
χαλκευτική, ῆς, ἡ, ατα Γεγγαγία, 

είπα απα(]1)ς ατθ’: 1 4 χ. καὶ 
τεκτονική 



χαλκίογ------------ 

χαλκίον, ου, τό, Όα5 αθπειίπα, “8, 
6ΟΡΡΕΣ γοββε]”;: τι 22 χαλ- 
κία 

Χαρίζεσθαί τωι, σταεζᾖ]οατί 
αἰἰσωῖ, 'ἔο οὔ]ϊσο αποίμοσ’, 
«ατα τγ”τ χ Το ἑκοῦσαν χ. 
'ί ὡναγκαζυμένην ὑπηρετεῖν. 
11. ο. ασο. ταὶ εἴ ἀαΐ. ρεσς. “6ο 
σῖνε ᾳ]αά]γ): τς ϐ7 χαριζο- 
µένη τι ἡμῖν 

[0ε. Ατὶεῦ. Έμθ5πι. 917 χάρισαί 
τί μοι. Τέσοι χαρίσωµαι; Έα. 
64 τῷ δεσπότῃ Παφλαγων κεχα- 
Ρισταιτοῦτο, Ε]αῦ. Βερ. 1 ὃσ1ο 
καὶ τόδε μοι χάρισαι] 

χάρις, (τος, ἡ, θγαϊΐία, «86356 
οἳ ἔαγοαχ τοσθ]τεᾷ ),  Ώλαπ]κ- 
{α]ηοθββ΄: ντ 106 πολλὴ χά- 
Ρις (5ο. ἐστὶ) τοῖς θεοῖς, ΧΙ 
109 χάριν ἀποδιδόναι τῶν 
καλώς τελουμένων, ντ 209 
ἣν µέλλωσι χ. εἴσεσθαι, 1.6. 
εἴο αοεκηονπ]οᾶάσθ 8 56ΠΕΘ 
οἳ {ανοαγ), '{6οἱ σταϊε[α]”: 
τι 1098 σοὶ χ. εἰδότας. 11. 
Ὀεπιε[οίωπα, "8 Γιγοατ”, Κἰπά- 
ηθββ’: Χτ Τ0 κολακεύμασι ῆ 
ἄλλῃ τινι ἀνωφελεῖ χάριτι 
προτιμώμενο». ΤΠ. 5ροοία] 
Ἡδαρθ: ντ ϐ] ἐμοί, ἐάν τι 
αἰτῶ, ἐν χάριτι διδόναι, {ία 

ο πιὲ δαξίε[ασῖας πο], οτα[- 
οαπᾶί δἐμάϊο, 61ΟΥ τΥ στα Μῇ- 
οαο) 

Χαυνότης”, πτον, ἡν ζααΐζαν, 
έροτοαςποβς’, “δροηρίποςς’: 
χικ ΤΠ] αὐαΐνεσθαι διὰ χαυ- 
νότητα τῆς γῆς [οξ. ΤΠθορΗην. 
σδ8. ΡΙ. τι 4, 1 ἄμφω ταῦτα 
γῆν ποιεῖ μανὴν καὶ χαύνην] 

Χειμάζειν, Πἱθεγπατοα, Ἰιίσπιετι 
ἐγαπιδίφεγο, "το πιη{θτ”, Ρας 
1ο πΙη{εγ): ν 46ὔ χειµά- 
σαι πυρὶ ἀφθόνφ καὶ θερμοῖς 
λουτροῖς--ἐν χώρῳ. . 
ἐεπιρεξίαίοπι οἱεγε, “ἳο τ8ῖ59 
8 βίοτηι’: σπι 100 ὅταν 
χειμάζῃ ὁ θεὸς ἐν τῇ θαλάσσῃ 

Χειροήθη 

χείρων 1653 

Χαμών, ὤνος, ὁ, Πἱεπιρα, 'ΨΊη- 
ν 16 ψύχη χειμώνος, 

- ήν 22. τοῦ χ., πῖεπις, 
εἴπ πο : χτι 62 χειμόώ- 
νος, ΧΥΙΙ 20, 86 ἐν τῷ χ. 

χεῖν ὅ, Τεβοῖυετε (Ύειρ. ἄεοιῃ. 
1 44), ἶαπατο, 'ἴο ]οοδεπ”. 
Ῥα8Β. ἐ{ο Ἠθύοπιο {1)Ιθ’: 
χνι 00 ἔαρος ἀρκτέον (81819), 
εἰκὸς γὰρ μάλιστα χεῖσθαι 
τὴν γῆν τηνικαῦτα κινουµένην 
[οἳ,. Έπθορηταςδῦ. ομἩ8. Ρ]. 
τ 4, 4 γῆ κεχυµένη καὶ 
ἔνικμοσ]. 2. αἰ[ιπάετο, 
{ο βοβ{{οτ): ΡΑ58. χΥπΙ 66 
οὕτω κεχυµένου τοῦ σίτου 

χείρ, χειρός ἡ, ππαπιθ, "πε 
Ἠαπᾶ : αντι ὄθ ὥσπερ κιθαρ- 
ισταῖς ἡ χείρ, ὅπως δύνηται 
ὑπηρετεῖν τῇ γνώµῃ, 44 ἑκτῆς 
χ. δεῖ ῥίπτεσθαι τὸ σπέρµα, 
κχι 60 οὗ ἂν τῇ γνώμµῃ πολ- 
λαὶ χεῖρες ὑπηρετεῖν ἐθέλ- 
ωσι, Ὑ 18 τοὺς αὐτουργοὺς 
διὰ τῶν χειρών γυμνάζουσα. 
1.6. ΙΙΙ Όά8 βα18, τν 169 
ταῖς σαῖς χερσὶν τούτων τι 
ἐφύτευσας; ΧνΙΙΙ 9 χαλεπὸν 
ταῖς χ. γίγνεται ἀντίον ἀχύ- 
ρων θερίζευ. 11. πιαπι5, 
οἱ, «8 πππαὈθγ), «Ῥαπᾶ”, 
65Ρ. οἱ βο]άΐοτς: πο {οαπᾶ 1Π 
{16 5εηβο οἱβοπΠοτεΙπ Χθῃ., 
οπος οπ]γ ἵπ Τπασγᾶ1ᾶς, 
ταΧΘΙΥ 1Π ἴ]ο {ταρῖο Ῥοείς, 
Ῥαῦ οΟΠΙΠΙΟΠ η Ἠετοᾶοίας 
απᾶ Ιαΐοτ πιεις: κχι 49 
µεγάλῃ χειρὶ πορεύεσθαι 

5, ε5, ᾖἹπιαπδιείτς, 

6ίαπιθ”. τΙ ϐ2 ἐπεὶ ἤδη µοι 
χ. ἦν, 1.6. ππθη Ἠϊς Ὀτιᾶάο 
Ἠαᾶ Ιοβύ Ἰετ ὈῬαςμέα]ποςς 
αηΏᾶ 607Η655, ΠΙοἩ ἨοτὮαβ- 
Ῥαπά οοπἹρατθ πΙζἩ {πο 
βΏγποςς ο α νη]ά απῖπηα] 

Χείρων, ὁ, ἡ, Ρεἴογ, "ΨΟΙΒΘ”, 
Ιπ{ατίοσ”: ΧΙΠ 00 τὸν κρείτ- 
Τω τοῖς βελτίοσι τιμᾶν, τῷ 



1663 χερσεύειν 

χείρονι τὰ ἵττω διδόναι. 
οἳ {μηρα, υἱ1ίου,  ΙΠΙΘΤΙΟΥ”: 
ΧΤΠ ὄ8 ὑποδήματα χείρω )ί 
βελτίω. ΑΡΥ. ᾖΧεῖρον, 
Ῥεΐμς, «ψοχβθ): χΧ ϐ7 ὅτι χ. 
ἄλλου ἐπίσταιτο, ἐπιμαθεῖν 

χερσεύειν, ὑπσιλέιιπι 6986, 'ἴο 
Ἠθ γαρίο’: ν 89, χτι 22 γῆ 
χερσεύουσα ὅμως ἐπιδείκ- 
νυσι τὴν αὑτῆς φύσω 

Χιλίαρχος, ου, ὁ, πιῖϊζῖε ποϊῖ- 
ἠἰδιι ταε]εσίμε, ΄ ἴ]λο 9ΟΠ]- 
τηβηᾶοτ οἑ α λοιβαπᾶ ΤΠΕ: 
τν ὅδ 

ΧλόηΣ » η, ἡ, 860έ8 ἴπ  λετῦα, 
έγόοιπρ ϱτθεη οοτη): Χυπ 
το χ. γενομένης ἀχὸ τοῦ 
σπέρματος 

Χοῖρος, ου, ὁ, Ῥοτοιθ 8 
Ῥοτκοατ”:; κυαπ ΤΤ ἁδροὺς χ. 
ἐκτρέφειν 

χορηγία, ίας, ἡ, ΠπΊιτιιί8 αρ, 
ἕ ιο οΏ]οο οἳ 3 χορηγός”: 
40, ντ 21 

χορός, οῦ, ὁ, ο]ιογιβ, οοείιβ σα- 
πιοτιζζιιΊι τε βαἰίαπἰζισπ, «8 
Ῥαπά ο ἀαποθιβαπᾶ βΒΙΏΠΡΘΥΒ”: 
ντ 18 χ. ἐξ ἀνθρώπων συγ- 
κείµενος, 299 κύκλιος χ. 2. 
ογάο, "8 του: Υτ 127 χ. 
σ κευών 

χρή, ορογίεῖ, «Ιν Ῥο]ονοθβ’: ν 
100 ὅ τι χ. ποιεῖν καὶ ὅ τι μή, 
νι 9 ὅτι χ. ποιοῦντα βιοτεύ- 
ειν, ΧΙ 64 χ. νοµίσαι, Χγι 6 
φασὶ τὴν φύσιν χρῆναι εἰ- 
δέναι τῆς Υῦς, Τ0 ταῦτα οὕτως 
ἡγοῦμαι χρῆναι ἔχειν 

χρῄζειν» Ἰ, υεῖῖο, εφρεγε, 'ἴο 
νηθῃ, «ἀρείτοῦ: ν 4] προτείν- 
ουσα προσιόντι λαβεῖν ὅ τε 

χρήζει : : 
ατος, τό, Τέ5 φιιαπι φιῖβ 

ο θέ ιωΐτοπι, !. ἴπῖηρ 
ἐλαῦ οπθ πδοῦ οἵ ηθεᾷθ”: 
ΏθποοῬ χρήματα, ΡΥοΡοσίγ’, 
εροοᾷβ’, «σοατ’, ’ οπα{ε]β’, 
ΕΊΩΟΠΕΥ᾽: 1 20, 48, 61, ὅ2, 

χρήσθαι 

68, 60, 00, 08 τὰ ὠφελοῦντα 
χρήματα ἡγεῖ, τὰ δὲ βλάπ- 
τοντα οὐ χρήματα, 66, 6π, 
68, 71, 75, 16, 18, 85, 84, 
86, 92, 96, 108, 120, πι 28, 
48, 1 10, 26 προσδεῖσθαι 

χρημάτων, ὙΙ 1ὔ χρηµά- 
των κοινωνήσαντας, χι ὅ4 
χρήµασιν ἀκόσμητον, τἉ 48 
μηχανᾶσθαι χρήματα 

χρηµάτισις, εως, ἡ, «ιαεθίις, 
6πΙΟΠΕΥ-ΠηαΚΙησ”: ατθθ, κκ. 
118 ἀνυτικωτάτην χρηµά- 
τισιν ἀπὸ γεωργίας 

χρηματιστής», οὔ, ὁ, γοῖ [α- 
πιϊζίαγί αιιφεπᾶαε ᾖῬεγίίι8, 
έα Ῥπαβίπθββ ππαπς π 127 
δεινὸν χ. 

χρηµατοποιόςΣ, όν, αρίις αἆ 
φοπι αιιεπιάαπι, φιιαςβέοδιι8, 
«]ποταίνα”: αχ 81 τέχνη χ. 

χρῆσθαι, αΐ, «ίο 8ο” {οΥ 8 
Ῥαάχροβθ: 1 60 μὴ ἐπίστηται 
αὐτῷ (τῷ ἵππῳ) χ. (« ἰοτιᾷο”, 
"πιαπαρο’, ΒΨΙΗΡΟΒ. τ 10), 
569, 06, 81, 84, 87 εἴ τις 

χρῴτο τῷ ἀργυρίῳ, 95, 9 
τοῖς φίλοι», 10Τ τοῖς ἐχθροῖς, 
χι Τθ, 1 14 τούτοις (τοῖς 
ἐπίπλοις) μὴ ἔχοντας χρῆσ- 
θαι, 19 ἔτοιμα χ. (ραταία αἆ 
εἰδιώ), τι Τθἰππικῇ χ.,ν 14 ἕ- 
χευ χ., Ιχ 56 ἔπιπλα οἷς ἀμφὶ 
θυσίας χρώµεθα, 60 ὅσοιςετῶν 
σκευών καθ) ἡμέραν χρῶὤνται, 
6δ αὐτοῖς τοῖς χρωµένοις, 
ΧΙ 82 ὁποίῳ πόνῳ χρῇ πρὸς 
τὴν ῥώμην, 114 χ. τοῖς πρὸς 
τὴν ὑγίειαν παρασκευάσµασι. 
π. οἳ οκίοτηαὶ {ἴπΙπρ, 
επεγοεγε αγίθη, ' νο Ῥτασ1βε’, 
ε{ο]1ου; α ἐχαᾷρ᾽ τν 2ὔ ποίαις 
συμβουλεύεις (τέχναιϱ) χρῇῆσ- 
θαι; χις 121 ἡ γεωργία 
οὕτω πραεῖά ἐστι τέχνη ὦ ὥστε 
καὶ αὐτὴ διδάσκει ὡς ἂν κάλ- 
λιστά τις αὐτῇ χρῴτο. 2. 
ψη{Ὦ ηοτζ, Λά]. 85 Λάγτ. αἱ 



χρήσιμος 

αᾱ αἰἰφιίᾶ, τς 109 ὅ τι ἂν 
βούληται ἑκάστῳ χρᾗήσθαι, 
1.6. ἥἤντινα Χρείαν χ. (αἳ. 
Ῥ]ε!. ες. τς 868 ΣΕ, Χεῃ. 
Μεπι. τν ὃ, 10). πι, 1. 
ο. ἄαΐ. νηᾷι Αἄν. ο ἵπαηπος 
ε{ο ἰτθαῦ 5ο απᾶ ϱο: ττ 81. 
9. ο. ἄαρ]. ἆαῦ. βἶπο ὥς, «ἴο 
{θαί α Ῥ6χδοῦ ους {Πῖησ 5ο 
απᾶ βο”, «τοσατᾷ Ἠϊπι ος 16 
88 5αοἩ”: 1 162 ἀλλοις πει- 
ρῶνται δούλοις χρῆσθαι (οἳ. 
Ἰπθπη. τ 1. 192: 6, 26, Τπαο. 
1 16, 2 μιᾷῷ πὀλει ταύτῃ 
χρῆσθαι, Χεη. Ἠίον. 5 8 
1. 4ὔθ), αι 91 περιπάτῳ τούτῳ 
χρώμαι, 94 περιπάτῳ χρώ- 
μαι τῇ εἰς ἀγρὸν, ὁδφ. 0. 
ὥσπερ: κνι 99 τούτοις ὥσπερ 
ἐλευθέροις χρώμαι. ετ- 
φεγίγί, ζἴο ϱχρετίεπορ”: τι 
95 εἰ ἀνεπιστήμονι τούτων 
(τῶν καλών κἀγαθῶν) χρῴτο 
(τῇ γυναικῦ, «1ξ Ἡθ εΏοπ]ά 
Ἠπιᾶ ον {σποταπῦ’, χΙπ 4 
οἶμαι πιθανωτέροις ἀνθρώποις 
χρῆσθαι 

[0ἱ. Απαῦ. Ὑπ 5, 256 ὑπισχνού- 
µενος ἐμέ σοι Φίλφ χρ ήσεσθαι, 
πτ ὅ, 11 τὴν βασίλεως δύναμιν ᾗ 
Ἰῦρος πολεµίᾳ ἐχρῆτο, ΗΙε. 
Ψ4 ἐνδεεστέροις οὖσι ταπεινοτέροις 
αὐτοῖς οἴονται χρήσθαι] 

Ὦ. τἱ, Γαπιϊζίαγ{ίογ ιὲἱ, σ0πι- 
5.1680ΕΥ6ε, «ἴο Ὦο ΙπΙπιβίθ 
πα: τν 11 κακοὶ Φίλοις 
χρῆσθαι, αἆ απιῖσογιπν 
1δΠι ἱπερίῖ 

χρήσιμος, η, ον, με ἐ[ές, ΄ πβδοία]”, 
εβογνιοθραδ]θ ”: ττ το λα 
εὐθὺς χρήσιµαι, αν τη, 1 ττ 
οὐδὲν χρήσιμοι, αἆ πιζῖαπε 
ΤΕΠι 11168 

[ο. Μετα. ττ ἤ, Ἰ, ΤΙ 9, 15 
χρήσιµον οὐδέν, ΑΠΑΌ. 11 ὅ, 28 
όσα χρήσιμοι ἔσιε] 

χρῆσις, εως, ἡ, δις έπβο”: 

ΠΠ Τ8 ἀγαθῶν εἰς τὴν χρῆ- 

“χώρα 16073 

σιν καὶ κερδαλέων εἰς πώ- 
λησω, ΥΙΠ 149 τάξεως σκευ: 
ὦν καὶ χ., ΧΙ 96 τούτους 
(τοὺς οἰκέτας) τῆς χρήσεως 
ἀποπαύω, Ψηθγθ 58 Ἡ. 

χρηστός, ή, ὀν, Ὀοπις, Ργοῦιι», 
ἐροοᾶ”, /ἐταςδίγ”: τκ 90 οἱ 
χ- οἰκέται )ί οἱ πονηροί, ΧΙΙ 
106 πονηροῦ δεσπότου οἰκέτας 
οὐ δοκῶώ χρη στοὺς κατα- 
μµεμαθηκέναι,χρηστοῦ µέντοι 
πονηροὺς ἤδη εἶδον 

χρόνος, ου, ὁ, {επιρις, «πιο: 
αχ 6θ ὁ χ. αὐτὸς ἂν ποιοίη 
οἳς ἡ γῇ ἥἤδεται. 2. “8 
οθείαίπ ἀεβη]ίο Ῥροτᾶοι οἳ 
πιθ): σι Τᾷ ὀλίγο µοι 
χρ όνο ο5 ἐγένετο περιελθεῖν, 
Χντι 8 ὁ μετοπωρινὸς χ., ΥΠ 
96 τὸν ἔμπροσθεν χ., 1 1608 
βιοτεύειν τὸν λοιπὸν χ., ΧΧΙ 
το τὸν ἀεὶ χ., ΙΧ ὄθ τὰς διὰ 
χρόνου πράξει», 4ιιαε κιῦ- 
ἐπάε, ΊαΥο ωπί, οοςᾶ- 
βἴοπα] ) 

χρυσοχοεῖνὃ, αιγιπο Γιπᾶςγο, 
υαβοιατίαπι αγίεπι 6ΊΕΥΕΕΥΟ, 
{ο {ο]]ουγ 6ο ἰταᾶο οἳ σο]ᾶ- 
Επ {Ἡ ”: χντῃ 68 

» ατος, τό, σο1ου, ' οοἶοαχ 
οἱ {ο βπχ/αοθ᾽, ΄ οοπαρ]6Σ- 
1ου, χ 41 ἀνδρεικέλου χ., 46 
ἐγχούσης χρώµατι 

χρώς, χρωτός, ὁ, οιείς, ' 1ο 
βΚΙΠπ᾿: κ 99 ἅπτεσθαι ίλχου 
ἀντὶ τοῦ χ. 

χύτρα, ας, ἡ, οἶἷα, '8π ϱατίἹεπ 
Ροῦ’: ντπ 1294 χύτρας...εὐ- 
κρινῶς κειµένας 

χώρα, ας, ἡ, ἴοσιμς, “8 Ῥ]αορ): 
ΤΠ 25 ἐν χώρᾳ ἐν ᾗ ἔτυχεν, 
κ Τ0 κατὰ χ. ἣν δεῖ, 2. 
11118 ομίιεφμό γεί Ίοσιβ, 
ἑοπε’5 Ῥ]αοθ᾽, /ἴ]ο ῬτορεΓ 
Ρ]α0ρ): 5 στ 66 ἡ ἡ χ. αὐτὴ τὸ 
μὴ ὂν ποθήσει, 111 22 ἐν χώ- 
ρᾳ τεταγµένα, ΥΠΙ 148 ἐν χ. 
τεταγµένῃ, 117 χώραν ἑκάσ- 
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τοις εὗὑρεῖν,..θεῖναι, 61 χώ- 
ραν τὴν προσήκουσαν ἑκάσ- 
τοις ἔχειν, 89 ἐπιστάμενον 
ἑκάστην τὴν χ., 114 καλὴν καὶ 
εὐεύρετον χ. ἑκάστοις, 1856 τὸν 
µαθησόµενον τὰς χ., Ικ 49 εἰς 
τὰς χ. τὰς προσηκούσας ἕκασ- 
τα διηνέγκοµεν, ὄτ δείξαντες 
τὰς χ. τῶν σκευών, 109 οἱ 
ἐν τοῖς πλοίοις χώρας εὑρίσ- 
κουσι. ΜΕ, “ῬοβΙΠΙοΠ), 
ἑεἰαΙοπ: ας ττ αὐτὴν (5ο, 
τὴν ταμίαν) ἐν ταύτῃ τῇ χ. 
κατετάττοµε». ΤΙ. τεφίο, 
έα Ἰαπᾷ), “οοαπγ”: τν Π1, 
84, 69, 90, 100.  οπϊ{θᾷ εἰς 
τὰς τῶν ἀποκωλυόντων. ἡ 
χώρα, ΄οπε”5 οοπΏσγ’: ντδ0 
πολεμίων εἰς τὴν χ. ἰόντων, τν 
06 ὁπόσην τῆς χώρας ἐφορά 
αὐτός. 2. αὐεγ, “Ιαπᾶθᾶ 
Ῥτορετγ’, 8η οεἰαίθ᾽: τν 
122 κατασκενάζεν χώραν, 
1960 χώρας ἐνεργοὺς ποιεῖν 

χωρεῖν, {γό6, «ἴο ϱρο’, 'πια]θ 
ΝΑΥ᾽: ΧΙκ 406 τὸν βλαστὸν χ. 
διὰ τῆς µαλακῆς. [Οἱ. Απαῦ. 
1ν 2, 29 τὰ τοξεύµατα ἐχώ- 
ρει διὰ τών ἀσπίδω».] Π. 
Ίγοσεᾶετε, Ῥτορφτεᾶϊ, «1ο Ῥχο- 
61685’, Ρο οη απᾶ ο), σαῖη 
Ρτοιπᾷ”: κσχ 119 τὰς δαπάνας 
χωρεῖν ἐντελεῖς ἐκ τών οἴκων, 
1 Τ4. ὁμολογουμένως ὁ λόγος 
ἡμῖν χωρεῖ 

χωρίζειν, 8Ε6ΕΥΠΟΥΕ, ἔπ ἶαβθεβ 
βια8 ἀἰδίτίθὂιεγο, «ο ϱεῦ α- 

Ῥατί”, βοτῦ”: τς 48 ἐπεὶ ἐχω- 
Ρρίσαµεν πάντα κατὰ φυλὰς 
τὰ ἔπιπλα. ΡΑΡΒ, ΥΤΠ 120 
καλὸν ἱμάτια κεχωρισµένα 
ἰδεῖν 

Χωρίς, Δᾶν. 86ογ8Ηπι, 8εραγα- 
επι, εἴπρι]αίΐπι, «αρατί”, 
εβερατα{ε]γ’, 'αξαπᾶογ’: νι 
80,144. «9. Ῥτορ.ο. πεη. 
Τγαείεν, «Ῥοριᾶςρς), 'πποαί 
τοο]οπ]ηρ᾽: 1Υ 4ὔ χ. τούτων 

χωρεῖν---------“ψιλοῖν 

χῶρος”5, ου, ὁ, αθέτ, ργαρᾶζωπι, 
έ Ἰαπᾶθᾶ οβίαίο’: ν 4ὔ ἐν 
χώρῳ, κχκ198, ν 90 οἱ ἵπποι 
ἀντωφελοῦσι τὸν χ., πχ 120 
χώρον ἐξειργασμένον ὠνεῖσ- 
θαι, 128 χ. ἐξ ἀργοῦ πάµφο- 
ῥο5 γιγνόµενος, 198 ἐπιθυμή- 
σαι τοιούτου χ., 190 πολλοὺς 
χ., 1485 ὁπόσους ἐξειργάσατο 
λ- 2. αηγὶ, 5, «λα 
οοπΏγ’: ν 21 καὶ ἐν τῷ 
χώρω (γιγῖ) καὶ ἐν τῷ ἄστει, 
ΧΙ 108 ἀπὸ χώρου εἶς ἄστυ 

ια 

Ψέγειν, τερτε]ιεπᾶσεγε, «ἴο Επᾶ 
{αα]6 πα): αντ 96 τὴν μὲν 
(Υῆν) ψέγουσι τὴν δ᾽ ἐπαι- 
νοῦσι 

Ψέλιον, ου, τό, αγπῖῖα, «π 
Ατηη]ε{ {οτ τηθη, οοπεϊςησ 
οἳ ἴἨτοο ος {ουχ τηαβεῖνθ 
οοἵ]ς οἳ σοὶᾶ οἱ Ότοηπο, 
ΒΕΠΘΓΑΊΙ γγογΏ Ὦγ {ο Μεᾶες 
απᾶ Ῥετείαης: Ἠθχοᾶ. τατ 20, 
20, 1κ 60, 2 Β8Π.. 1 10: 1ν 
100 τών στρεπτών καὶ τών ψ. 

ψεύδεσθαι, /άεπι α11εγ6, Ῥγο- 
πιῖθθα ΊιΟτι ΔΕΤΌάΥΕ, /ἴο ρίαΥ 
{αἱ96’, «Ὄχγθαις απ΄ ΘΠΏρηρθ- 
πηθηῦ᾽: κτι 9 ἐπεὶ συνέθου 
τοῖς ξένοι: ἀναμένεις αὐτούς, 
ἵνα μὴ ψεύστῃ 

ψευδής, ές, υαπι8, Γαΐεις,' 4159”, 
ἐππίταθ᾽: κι 157 ἀληθή--- 
ψευδἢ λέγειν 

ψενδος, εος, τό, πιεπᾶασίπα, 8 
{α]βε]λοος”, 16): πτ 100 τὸ 
Ψ. οὐ δύνασαι ἀληθὲς ποιεῖν 

ψηφίζεσθαι, ειι[γαρίίς ἀεσει- 
πεγε, «ο τοῖθ {οσγ): ο, 1Π8, 
νι 96 

Ψιλός, ή, όν, ἱευίίεν αγπιαίι», 
ἐπλοπῦ Ἠθανγ αττηουτ’: 
ντ 27 

ψιλοῦν, ἀεπιάατε, '{ο εἰτρ’, 



Ψιμύθιον 

εἶαγ Ῥαχθ): τις 197 νῖθϊς 
Φυλλορροοῦσα διδάσκει ἑαυτὴν 
ψιλοῦν {0118. ΡΑΒ6. ΧΥΙΙ 
89 θώμεν ψιλωθήναί τινας 
ῥίζας ὑπὸ ῥεύματος, 100 τῷ 
(σίτῳ) ἐψιλωμένῳ Ἁτὰς 

ῥέζας 
νε ονομά ου, τό, οεγιεδα, « πνἨ]ίθ 

επ” αξεᾷ 48 α οοβπηείϊο {ο 
πἨ{ίθη ἐ]ιο εΚίπ οἳ {]ιο ἔποθ; 
κ 15 ἐντετριμμένην πολλῴ ψ., 
4ὔ ψιμυθίου χρώματι ἤδεσ- 
θαι 

Ψψνχεινός, ή, όν, [γρίἄις, οοο] ᾽: 
ΙΧ 18 τὰ ψ. (τών στεγῶν 
παρεκάλει) τὸν οἶνον, 90 διαι- 

Ὁ. τητήρια---τοῦ μὲν θέρους Ψ., 
τοῦ δὲ χειμώνος ἀλεεινά 
ή, ῆς, ἡ, απῖηιιις, 'ἐ]ιθ 5οτ]”, 

εβρ ϱ”: α 89 κάκιον ἔχευν 
τὴν ψ., αχ Τ8 ἡ ἐν γεωργίᾳ 
ἀργία ἐστὶ σαφὴς ψυχῆς 
κατήγορος κακῆς, 1 159 µα- 
λακία ψυχῆς, αχ 27 ἀσπά- 
σασθαι ἐκ τῆς Ψ., αΙ 28 εἰ τὴν 
Ψ. φύσει ἀγαθὴν ἔχοι, νι Τ8 
πάνυ µου ἡ Ψ. ἐπεθύμει Ῥοτῖ- 
Ῥηταρ{ἰσοα]]γ {ος ἐγώ: αχ 98 
ῥαστωνεύειν τῇ ψ., να 1928 
τοῦ ἀνδρὸς τὸ σῶμα καὶ τὴν 
Ψ., 199 φοβερὰ τὴν Ψ., 1ν 17 
αἱ ψ. ἀρρωστότεραι γίγνονται, 
1 110 αἰκιζόμεναι τὰς ψ. (6 
νο]αρία{ρπβ), Υ 60 εὖ παρε- 
σκευασµένοι καὶ τὰς ψ. καὶ τὰ 
σώματα, ΤΙ 28 αἱ βαναυσικαὶ 
τέχναι τὰς Ψ. καταγνύουσι, ΥΙ 
48 ταῖς ψ. ἀσχολίαν παρέχειν 

ψύχος, εος, τό, Γγέρις, «οοἷά”: 
1,, [έρογα, «οο]ά νοα(ηοτ”: 
νΥ 16 ψύχη τε χειμῶνος καὶ 
θάλπη θέρους καρτερεῖν 

Ω 

ΊΩδε, οἵα, Ίππο ἵπ πιοᾶωπι, 
ενας), εἴπ ΟΗ18 γκο), τ 1 

ως 1093 

ὦ δέ πως εἶπεν, ΥΠ 05 ἠρόμην 
αὐτὸν ὧδέ πως. {ο]ονιθᾶ 
ὮΥ γάρ: 1ν 86 

ὠμός, ή, ὄν, ἐπιπιαξιγιβ, «ππ- 
11ρθ’: ΧΙκ 190 τοὺς μὲν πέ- 
πονας δεικνύουσα βότρυς, τοὺς 
δὲ ἔτι ὠμοτέρους. 2. 
ογιᾶις, ἐποοσξις, ' ππΏα]θᾶ ”: 
ΧΥΙ 84 τὴν γῆν στρέφειν ὡς ἡ 
ὠμὴ αὐτῆς ὀπτᾶται 

ὠνεῖσθαι, επιεγε, 'ἴο Όαγ”: ττΙ 
ΤΤ γεωργοὺς ἐκ παιδίων ὧν ού- 
µενον κατασκευάζει», χα 15 
ὦ, ἐπίτροπον, κ 190 χῶρον 
ἐξειργασμένον ὦ. 

ὠνητής», οῦ, ὁ, επιρίοτ, «ραζ- 
οΏαβεγ”: τι 90 εἰ ἀγαθοῦ 
ὦν ητοῦ ἐπιτύχοιμι 

ὥρα, ας, ἡ, ρατε ν. ἐεπιριιβ αππέ, 
έα ρατῦ οἳ {πο γοατ’, ΄α 
βεαβοπ”: 1’ 104 ὅταν μὴ ἡ 
ὥρα τοῦ ἔτους ἐξείργῃ, Χντι ὅ, 
Χιχ 135 τὰ ἡλιούμενα ταύτην 
τὴν ᾧ. Ἑ. ἰεπιριδ οΡΡογ- 
ἔωπιπι, "πο τὶσηί, Βἰῆπσ 
ἄπιρ): νπ 178 ἡ ὦ. τοῦ χρῆ- 
σθαι. 2. τί 69 ώρα ([ἐστί) 
σοι προστατεύειν ἐμοῦ, «18 
Ώπηρ {οχ γοα {ο ἴακθ «Ἠατρο 
οἳ 1ῃθ’. δ. ατειρία] 
Ὄβαρο: κκ 87 τὴν ὥραν 
81ἱ0, δίαίο {οπιροτε, «ὐ πο 
ῬΤΟΡΕΓ Ε68ΔΡΟΠ’, 22, σκ 
89 ἐν ὥρᾳ, “ἴπ ἆπο {πιρ', 
90 πρὸ τῆς ὥὧρας 

ὡραῖος, α, ον, πιαξιιγιι, « πιε]γ”: 
ΡΗ,. ΣΥ Τ τὰ ἐκ τῆς γῆς ὡραῖα, 
}Γιοζιδ Ίιογποβ, πο ἔταῖίς 
οἳ {πιο 5εαβοη ” 

ὡραιότης», ητος, ἡ, Ῥιζο]ηί- 
ἑπᾶο, «ηθ Ῥ]ουπα οἳ γοιεμ’”, 
ἐροατπίγ): ντ 986 τὰ καλά τε 
κἀγαθὰ οὐ διὰ τὰς ὡραιότη- 
Τας ἀλλὰ διὰ τὰς ἀρετὰς ἐπαύ- 
ξεται 

ὡρισμένην: ν.Β. ὁρίζειν 
ὧφ:--Α. α. Ὦ θπιοηβ{τ. Λᾶν, 

οἱ ΠΙ8ΏΠΘΣ, {τοπη ὅς,-- οὕτως, 
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εἶς, «εμας τπτ 99 οὐδ᾽ ὥς, πο 
εἷό φωΐᾶεπι, ' ποῦ ΘΥΘΠ 80’. 
Α. Ῥ. ἈἨε]αίζϊτο οἱ, ! αφ’, 
Ῥχοσθᾶαᾶ Ὦγ ἀεπιοπβίτ, Λᾶν. 
85 Οοττε]α{ίνο, ντ 89 οὕτως 
ἐπιστάμενον, ὡς καὶ ἀπὼν ἂν 
εἴποι, κκ 96 πορεύεσθαι οἕὗ- 
τως ὡς ἂν ἄριστα μµάχοιτο 
εἰ δέοι. νηζλοαῦ Οοττε], 
νπι 118 ὡς ἑκάστοι συµ- 
Φέρει, ΧΙ 45 πειρῶμαι ποιεῖν 
ὡς ἂν θέμι ᾖ µοι εὐχομένῳ 
ὑγιείας τυγχάνει.  Ἡ. να ῃ 
Αάνοτρίαὶ οἶααβοβ:---ραεή- 
{Ποαίϊοβ]]γ, ᾖο απαΠῖγ αἃ 
6επετα] εἰαἰεπιεπί: τ 128 
ὡς μὲν ἐγὼ οἶμαι, Χικ 99 ὡς 
σὺ φῄς, χχκ 140 ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 
πχι 67, ττ, πι Τ1 ὥς γε 
ἐμοὶ δοκεῖ. ΤΙ. Ἠπαϊίαί]νο 
νη(ῃ Λάτοτῦϐβ:---ᾱ. να Ἡ βα- 
Ῥοχ]. φτιαπι: τν 107 ὡς κάλ- 
λιστα φιιαπι ριιε]ιεγγίπιο, '88 
Ῥοαυ{α]]γ α5 οὐ Ὦθ), να 
9ὔ ὡς βέλτιστα, ΙΧ ϐ ὡς 
τάχιστα, 14 ὡς συμφορώτατα, 
χ1Ι 1156, κτκ 44 ὡς τάχιστα, 

χι 44 ὡς ἱππικώτατα. 
Ῥ. ἵη ἴλθ Ῥήηταβδθς ὡς ἐπὶ τὸ 
πολύ Ἱτ 866, 68, 119, τςκ 90, 
χι 120, 100 ὡς τὰ πολλά. 
2. 8ο νψΙ Βαροχ]. Δά]θς- 
1Ἴνθρβ: ντ 96 ὅπως ὡς ἐλά- 
χιστα ὄψοιτο, 108. Ο8.ττ 100 
ὡς ἠδύνατο ἐλάχιστα ἑωρα- 
κυῖαν, χι 109 ὡς ἂν δύνωµαι 
ὁμοιοτάτην. βοπηθύἴπιθς 
βοραταίεά {τοτη {πο Αά]. 97 8 
Ἐτθροβ. ΧΥΤΠΙ δ8 ὡς ἐς στενώ- 
τατον {οΥ εἶς ὡ 5 στενώτατον. 

Β. ὡς 45 Οοπ]αποξίοη:--- 
1. Ὀεο]θταίῖνο ἵηπ ΟΡ]εο- 
{νο Β6ΠίΘΠΟΘΕ -- ὅτι, φιιοᾷ, 
αλαῦ), ν]θιο {πο Άοο, απᾶ 
1Π6, παῖσ]Ώῦ Ὄο πδοᾷ Ἰπβίοαβᾶ : 
χ 19 εἰ κομπάζοιµι ὡς πλείω 
ἐστί µοι τῶν ὄντων», χι 1256 
ᾧου µε ἐρεῖν ὦς-- κέκληµαι, 

ΧΠΙ 45 ἐπιδεικνύοντα ὧς 
συμφέρει, αν 98, αντ 1, χικ 
106, κκ Τ8, χνι 2 ἐπιδεῖξαι 
ὡς οὐ χαλεπὀν ἐστιν. πΠ. 
Ἐϊπα], ια), επ οτᾷος 
ναί: να 180, χυιθδ. ο. 
ο. ἴΠᾷ, {ο Ἠπηϊ{ απ αβερτΏῖοη 
ν/ἩΙοὮ 1 {οο ροεποτα] οἳ ϱκ- 
{θηβΐνο : τῃ 29, χτι 485 πάντες 
ὡς εἰπεῖν, ιὲ {ία ἀῑσαπι, '8ο 
{ο ΡαΥ᾽, 104 ὡς συντόμως 
εἰπεῖν. ΄ἴο Ῥθ Ὀτιεβ», τῃ. 
Οοπεβοεσπ{ϊνο Τοχγ ὧὡστε ο. 
1Πᾷ, {ο τηαχ]ς, οΏθοί, τοβα]ῇ, 
νηἠἩ Ῥαχροςθο, «βο ἐλαῦ ντ 
7 τῶν οὕτως ἐργαξζομένων 
ὡς μὴ λυσιτελεῖν αὐτοῖς τὴν 
γεωργίαν, ΧΙ 84 ἐπιμελεῖ τοῦ 
περιουσίαν ποιεῖν ὡς φίλους 
ἐπωφελεῖν, 88 ἀγαθή ἐστιν 
ἡμέρα ὡς ἀρετῆς ἄρχεσθαι 
(αΏ]εββ στο το[ο {15 {ο 11 9) 
ααἄ πισίωπι γεεῖε αφεπιάΐ α- 
οἰθτιάπι. ΙΥ. σααβα], 
αμία, «αφιΐρρε, φιαπᾶοφιῖ- 
ἄεπι, «88, «αἶποθ), /1πββ- 
ΠΙΠΟΝ αξ”. ντ Τ, 67, τα ὄ8, 
χδ. ὗ. Μοᾶα] {οχ ὅπως, 
ἱ, φιιοπιοᾶο, φιιοπιαᾶάπιοᾶιίπε, 
«πουν: νι 09 λέξω ὡς ἦλθον 
ἐπὶ τὴν σκέψιν αὐτοῦ, ντι 40 
ἑωρακυῖα ὡς ἔργα δίδοται, 2156 
οὐχ ὁρᾷς ὡς... οἰκτείρονται, 
νΙΠΙ 116 ὡς ἀγαθὸν τετάχθαι 
---εἴρηται, 111, Χ θ2,χτα 19, 
Χν 4 ἐπιστήμην ὡς ἂν ποιού- 
µενα ὠφελιμώτερα γίγνοιτο, 
17 εἰ µή τι ἐπίσταιτο...ὧς 
δεῖ ποιεῖν, χνι 49, χντι 21. 
08, κ 602, χις 120 διδάσκει 
ὡς ἂν κἀάλλιστά τι αὐτῇ 
χρῴτο (ὡς ἂν νηῖ] ορίαῖνο 
18: παγ5 τη οἆ α1, ποῦ βπα]), 
49 ἀκριβοῦντες ὡς γίγνεται, 
61. ἵη ΟΡ]εοῦ οἶαα5θβ αἲίατ 
τοτῃρεοξ οατίηρ {ο ψα(Ἡ ΒαῬ]. 
κχ 959 οὐκ ἐπιμελεῖται ὡς 
φυτεύσῃ ἀμπέλους, 41, 8τ 



ὡσαύτως 

ἔχει ἐπιμέλειαν ὡς ὦσυω. 
ο. ὮὈείοτο Ῥατίοῖριες {ο 
χηβχ]ς {ο πιοηίαὶ αἰήσιᾶς 
οἳ ἐμο αΏ]εοῦ οἳ {πο Ὑετῦ : 
11 ὅτ ὡς παρὰ σοῦ ὠφελησό- 
µενοι ἀποβλέπουι, κ 929 
συνεληλύθαμεν ὡς τῶν σωµά- 
των κοινωνήσοντε» χιν 40 
τιμών ὡς καλούς τεκἀγαθούς. 
2. ἵη {θ ο850 οἳ {πο Ο0]θοῦ, 
πη(η Ῥατίιοῖριος ραῦ αῦδο- 
Ἰαΐθ]γ ἵπ ἴπο επ. τσι ὃ 
ἄρχεσθαι παντὸς ἔργου ὡς 
των θεῶν κυρίων ὄντων. 
ΟΥ {Ἠθ Αος. ΧΙ 28 ὡς θεμιτὸν 
(5ο. ὂν) καὶ ἐμοὶ ἀγαθῷ ἀνδρὶ 
γενέσθαι, διηγοῦ τὰ σὰ ἔργα 

ὡσαύτως (ώς, αὔτως), ἐοᾶεπι 
πιοᾶο, τεζάεπε, ἐπ Ίχκο 
ΙΙΒΏΏΘΓ): 1 11, 68 καὶ τὰ 
πρόβατα ο δα τὰ 
πρόβατα χρήματα τούτῳ ἂν 
εἴη, χν 68, ντι 119 ὦ. δὲ καί 

ὥσπερ, οιιειαάπιοᾶιώπ, "]]κθ 
αβ, ]αδί α5, να(Ἡ Οοττε]ᾶ- 
νε: νι 14 ὥσπερ καὶ χρη- 
µάτων κοφωνήσαντας οὕτω καὶ 
λόγων κοινωνοῦντας, ΥΠ 44 
ὁμοίως ὥσπερ, Χ 85 οὕτως 
ἡ γυνὴ βιοτεύει ὥσπερ ἐδί- 
ὅασκον αὐτήν, 1 Ἰ ὥσπερ 
τούτων τῶν τεχνών, οὕτω καὶ 
τῆς οἰκονομίας, χ 40, κχι ὃδ, 
κκ 95 ὥσπερ καί-- οὕτω δὲ 
καὶ, χν ὅτ οὐχ ὥ. οὐχ οὕτω, 
ΥΠΙ 44 ὁμοίως ὥσπερ. ᾖἆἀθ- 
πιοηβίχαί]το απηί{θοςθ- 
ἀεπί οπα]{{οᾶς 14,14, 91 
τὸν ἄλλου οἶκον οἰκονομοῦντα 
ὥσπερ καὶ οἰκοδομοῦντα µισ- 
θοφορεῖν, να 109 ἡ δίαιτα 
τοῖς ἀνθρώποις οὐχ ὥσπ ερ 
τοῖς κτήνεσιν ἐστὶν ἐν ὑπαί- 
ϐρῳ, Χν Β, Χντή 05, Τ2 ὥσπερ 
ὑπὸ κόκρου ἰσχὺς αὐτῇ ἐγ- 
γίγνεται, Χσ 15, Τ4, χντ]τ τ0 
ὥσπερ γεωργοῦντας καὶ τὰς 
ἀλλας τέχνας ἐργαζομένους 

---- «ὥστε | 11135, 

(666 ππᾶθχ οὕτω). πλ 
μα Ὑοτῦ εχργοββεά: χνιι 104 
διαρπάζουσα ὥσπερ οἱ κηφῆ- 
νες διαρπάζουσυ, 108, ατκ δ5, 
κχι Τὸ, νι 14. ὥσπερ γε, 
υοϊωε, έαδ 1ου θχατηρ]θ” 
να Ῥατβαοῖρίθς ΄8β 16: πα 
49 ὥσπερ ἐξόν σοι, Ἱς 4 
φανερὰ ἦν ἡδομένη ὥσπερ 
ἐξ ἀμηχανίας εὐπορίαν εὑρη- 
Κυῖα. ὥσπερ εἰ, ἰαπιιαπε, 
ἑἶαςύ α5 1: Χν 42 ὥσπερ εἰ 
εἴποις 

ὥστε, Οοπ]αποίίοη οσρτοβεῖησ 
8 Ῥοββίβ]θ, παίυτα], ΟΥ 8ο- 
ἰπαὶ Οοπβθαπεποθ, ἔέα αἳ, 
6860 88 ο), “1ος {ο-----]. 1. 
ο. αοο. ϱὗ 1ΠΕ,, οὕτως 1η ϱ16- 
ορᾶῖπρ οἸαπβο: 1 64 οὕτως 
ἐργάζεται ὥστε ζημιοῦσθαι, 
96 τὸ ἀργύριον οὕτω πόρρω 
ἀπωθείσθω ὥστε μηδὲ χρή- 
µατα εἶναι, 566 πάς οὗ- 
τω». νι Ὦ α ᾳπ851-Ρ1ο- 
ποιηῖηα] Δά]. οἳ απαΠ γ 1η- 
εἰεαᾶ οἳ οὕτως Ῥτεοθάῖπα: 
ΧΧΙ 16 τοιαῦτα λέγειν ώστε 
ἀκονᾶν τὰς ψυχά». 3. πΙη- 
οαί οοττε]α{ῖνο ἵπ Ῥτουθᾶίηςσ 
οἰααβο: 1 97 χρῆσθαι τοῖς φί- 
λοις ὥστε ωφελεῖσθαι ἀπ'᾿ 
αὐτών, 101, 11 59 ὄργανα ὡσ- 
τε µανθάνειν,τῃ 81. Υ 19. νι 
45, 08 ἐτετιθάσευτο ὥστε 
διαλέγεσθαι, ΥΠΙ 68 ταχὺ 
ἐγχειριε ὥστε μὴ «πορεῖν 
χρῆσθαι, 86 οὔτε δυσλύτως 
ἔχει ὥστε διατριβὴν παρέ- 
χειν, ΧΙ ϐ1] περιποιεν ὥστε 
τὴν πόλιν κοσμεῖν, ΧΙΥ 2 ἄρ- 

χειν ἱκανός, ὥστε πειθοµένους 
παρέχεσθαι, 8 ἀφανίζειν ὥσ- 
τε μὴ λείπειν, ΧΥ ϐ1 εὐθὺς ἂν 
ἐπίσταιο ὥστε καὶ ἄλλον 
διδάσκειν, Χνι 64 (εἰκὸς τὴν 
πόαν) καρπὸν οὕπω καταβα- 
λεῖν ὥστε Φύεσθαι, χικ ὅδ. 
1. ο. Ιπάῖο, {ο 6ΧΡΙΘΒΒ {18 



1123 ὠφελεῖν 

αοἶπα] οοπΕθ(πθηοθ 6Π- 
Ῥηαίίσα]γ, “8ο α5 παί᾽ (οἳ, 
Απαῦ. τ 2, 11) τ---α. Να 
οουχθ]α[ίνο 1Π ϱγ. «83βο6: 1 
155 ἃ οὕτω χαλεπώς ἄρχει 
ὥστε ἀναγκάζουσι φέρει», ΥΙΙ 
206 οὕτω διατίθενται--ὥστε 
---οὐδεμία οἴεται, Χχι 10 οἕ- 
τως ἀγνώμονές εἰσιν ὥστε--- 
ἀνύτουσι, Χπι 939 φαύλως, 
ὥστε ἴσως ἂν καταγελάσαις 
ἀκούων, Χιχ 69, κκ 196 οὕτω 
ῥάδιον τοῦτο μαθεῖν, ὥστε--- 
ἄπει. 9. αἲ ἴμο Ῥορϊπηϊης 
οἳ α βοηίοηςθ ο τηβτ]ς 8 
είτοΏς οοπο]πβίοἩ, φιοεῖτεα, 
ἑίαφιο, 'απᾶ 5ο”, ἐΠετεί[οχθ’, 
ἑαόοοτάϊηρ]γ’: 1 20, τε 15, 
Χπι 29. 8. νψΙἩ {θ 
ΟΡία{ϊνο Ιηβίοιᾶ οἳ 1η- 
ἀϊσοβίϊνο {ο 6εχΧΡτ6ΡΒ ο 81)- 
Ῥοβθᾶ ΟΟΠΒΕΦΊΕΠΟΘ, ΨΘΥΘ 
(Ίθγθ 15 αποίἸΏθς ορίαΆνθ 
Ῥεοθάϊπῃ: 1 86 εἴ τι οὕτω 
χρῴτοτῷ ἀργυρίῳ ὥστε-- κά- 
Κκιον τὸ σώμα ἔχοι. η 
{πο Ῥοΐεηθίαι ορίαξίνο απά 
ἄν ΤΙ δδ εἰσὶν οἳ ἐπαρκέσειαν 
ἂν (ἐμοὶ) ὥστε κατακλύσειαν 
ἂν ἀφθονίᾳ τὴν ἐμὴν δίαιταν 

ὠφελεῖν, Ῥγοᾶροδέ, ἐίο Ῥο οἳ 
πβθ”, ος εροτνίοθ’;: 89βο]. 1 
62 τὰ ὠφελοῦντα (η ζία) 
χρήματα ἡγεῖ, Τδ. ο. 8ςο. 
Ῥ6υς. {μωατε, αἀίωυατε, 'ἵο 
ψεπεβί”: πτν ὃθ οἱ βασιλἰκοὲ 

ὠφέλιμος 

γόµοι ὠφελοῦσι τοὺς δικαί- 
ου». ΡΑΡΒΒ. μ1ἡΠίαίεπι ῬεΥ- 
αἴρετα, “το ἀετίνε Ρτοβί ος 
“αἀναπίηρο”: : 1 86 χρήματα 
ἀφ᾽ ὧν τι ὠφελεῖσθαι, δύ- 
ναται, να χρῆσθαι Φίλοις ὥστε 
ὦ. ἀπ αὐτών, 108, 108 ἀπὸ 
τών ἐχθρῶν ώ., χχ Ἴ39, ν 28 
ὠφελούμενοι ἀπὸ τῆς Ύεωρ- 

γίας, ΧΧΙ 1Τ1 φιλοῦσι ταῦτα 
ἀφ᾿ ὧν ἂν ὠφελεῖσθαι νο- 
µίζωσω, τ ὄὅτ ὧς παρὰ σοῦ 
ὠφελησόμενοι ἀποβλέπού- 
σιν 

ὠφέλιμος, ον, μλ1ΐ8, /β6ΓΥ166- 
αρ16), «Ῥτοβίαῦ]θ”: 1 46 τὰ 
ἑκάστῳ ὠφέλιμα κτήματα 
καλεῖς, 89 πώς ἂν τὸ ἀργύριον 
αὐτῷ ὠφέλιμον εἴη; τι 25 

κτῆσιω τοῦτο ἔφαμεν εἶναι ὅ τι 
ἑκάστῳ εἴη ὠφέλιμον εἰς τὸν 
βίον».. «ὠφέλιμα δὲ ὄντα πηὺ- 

ῥίσκετο πάντα ὁπόσοι τιδ 
ἐπίσταιτο χρῆσθαι, Ὑ 65 ἐπι- 
μέλειαν ὠφελιμωτέραν εἰ 
τὸν βίον, 1 108 ὅ ὅτι ὠφελι". 
µώτατον ᾖ αὐτῷ εἰς τὴν 
κοινωνίαν, 159 τὸ ζεύγος. 
ὠφελιμώτερον ἑαυτῷ γε-. 
γένηται, 996 τοὺς ὠ. τῷ. 
σῷ οἴκῳ, 1 146 αἳ (ἡδοναὶ) 
διακωλύουσιν αὐτοὺς ἀπὸ τῶν. 
ὦ. ἔργων, ΧΥ ὅ ὧς ποιούµενα. 

ἕκαστα τῶν ἔργων ὠφελι-. 
µώτερα ἂν γίγνοιτο, 36, . 

ζςΑΝΒΒΙΡΟΕΣ ΡΗΕΙΝΤΕυ ΡΥ ο, ὔ. Ο19ΑΤ, Ν.Α, ἃ Β0ΝΒ, ΑΤ ΤΗΕ ΌΝΙΥΕΠΒΙΊΤΣ ΡΠΕΡΡ, 

Ὃοο ου ο. οι. Ποσο ο. 



4 ια δαπιο Ιον 

ΤΗΕ ΗΙΕΒΟΝ ΟΡ ΧΕΝΟΡΗΟΝ. Τ]ο ἰοχί 
αἀαρίεᾶ Γοχ {πο πδο οἱ Βομοο]β, παθ]ι Τπχοᾷποοη, Βαπῃ- 

χηθτίθς, Οτίθῖοα] απᾶά Ἐκρ]απαίοτυ Νοίθοβ απᾶ Τπάεχες ὮΥ 

{ο Ἐσθν. Ἡ. Α. Ἠοιβεν, Μ.Α., 1Π1,.Ὀ. ὃ9. θ4. ἸΤλγά 

Τάίον. (ΜαοπιΏ]αμ”5 ΟἸαβείοα] ῬοσίεΒ,) 

«Πο Πίσγο οἳ Χεπορλοπ, Ὦγ ἴῑο Ἐον. Ἠταλροτί Α. ἨΠο]άοπ, ἵ8 απ ο [εἶοπ 
{ος νο ονογγέλῖης {(αί οπτο απά Ιπάπδίσγ, απά α βεο]αταΙ!ρ ἐἶαί 18 Υ6τΥ 
αο]άοπα αἲ [αα]ΐ, οοσ]ά 4ο Ἠπβ Ὀδεῃ ἆοπο, Ἡ ἃ Χ Ί]οτο ἱ5 πιασοἩ να]ααῦ]θ 
τηκίέον ἵπ {πο Πποίς, οι, Ψηΐοι 5ποαὶά Ἠαγο α Ὀοπτίης απά α 15ο Ῥογοπά (θ 
Ῥουῖς 1έδο]ξ, Τη ἐίς ποτκ Τοασ]χογς ση] οἴξετ γγαηί Ἰα]ρ, απά τν ἨΗο]άεπ ἱδ απ 
οά[έον αἁπιίταβ]γ Βίοὰ {ος αἰνίημ 1ε.”--δρεοίαίογ, Ματοὶι 1, 1884. 

«Της 18 Αα {λίγα οἀἱίοι οἳ Ὡτ ἨἩο]άεη” ψεῖ]-κπονπ οά[έίοτπ ο οπο οί 
Χοπορ]ϊοπϐ πιοδὲ ργπορία] ΠΙΙΠΟΣ ΝΟΣΙΚΒ. 1άΚοα 18 ῬτοάθοθξΒΟΣΒ, ἐμίς γο]απιθ 
πηπςί Ὃς γε]σοπαο {ο βοἱιο]ασς---οἷά παπά γοιηᾳ Ἀ]ίκο, Ί1πο ἀἰα]οπιο ἶ αἀπιίταΡιν 
βυ](οᾷ {ο 5οἱιοο] Ρασροβος, απᾶ, ο οπ]γ ου]εοίοι ἐ]ιαί οοι]ά Ῥο ταίδεα {ο 158 
απο Ἠανίπς ῬεοἨ σοπιογοᾶ Ἡι ἐλῖς οάΙαοπ, έ11θ Ιεατηθᾶ απᾶ Ππάς[ααραβρ]ο οἁ[ίοτ 
Ίορος ἐἶιαέ 16 ῥτρφοπί {οσπι γν]] β6οτο ἴέ α πποχο {ανοιταῦ]θ τθοθροη. κΧΤΠο 
οχρ]απαίοςγ ποῖθς Ἠανο, Ιπᾷσοά, Όθοι ἑμτοιρ]ιοαέ οαχρ[α]]ν τεγ]δεᾶ, Ῥαΐ Ώενν 
πηθ{έαγ Ώας Ώθοι πάσα, Τμο πιοπορβταρΏς οἩ {πο ένο ἱπίοτ]οοπίοχ5 Ἠ8Υθ Ῥθεῃ 
πηδᾶο 9411 πηοχο οοπηρ]οίο. Τ119 τά ρατέ οἳ ο Ἱπίτοάισ[ῖοη ΟΠ {16 τυραννίς 

Ῥθθπ το-ντ]έου ἆπά, 38 νο ἐλήηίς, ἱπωρτουνοᾶ, γΥή]ο ἐ1θ οτἰεἶσα] ἀῑδοιδείοι οἳ 
ΜΒΒ Ἰας Όθεαπ Ὀτοιφηί Ἱρ {ο ἀαίε, 50 35 {ο Ἰπο]ιάο α Ἠϊβδίοτγ οἳ Ῥτοί. 
ο. Βολεπ]κ]”ς {γοβἩ οο]]αίοιπ οἱ 14 Μ58. Τμο ἄτοεκ Ἰπάαχ, 4159, ἶ5 πιαοὮ 
ἠπιρχογοά Ἑ ΧΧΧ Ὑ/ο οοηρταία]αΐθ, ποὺ ΟΠΙΥ {6 Ῥογ5, Ῥιΐῦ 0ιαίτ πΙαδίΘΓ8, ΟΡ 
Όλο αοφἱςίέίοη οἱ {ί Ῥοοκ.”---οιμγπαί ο Εαιισαίῖοπ, Ὠεο. 1, 188δ. 

«Απν οἁίοπ Ὦν Ὦσ Ἠο]άοπ οἱ ο ο]αβοίοα] ίΠΟΣ {5 βατο {0 ὓ6 βοΠο]ασ]γ, 
απᾶ ΦΏΥ γνοσίς νοἷι Ὦθ απάεγία]κος {5 5αγο {ο Ῥο ἐΠοτοιρΗ]Υ απά οοπβοϊεπ{]οας]γ 
ἆοπο. Ἔον Ῥτουἳ οἳ ΕΠΙ, οπθ6 ηοθά 190ΟΚ πο [αγίμες έπη {11ο Ῥγοβεηό νθΙΙΠ16. 

κ κ κ΄ Τὲ που] νο ἀϊββοι]ὲ {ο βΡοβ]ς ἴοο ΠίμΗΙΥ οί ππαοῖ οἳ {6 οοπητηεηέ 

απᾶ οπἱαοῖδπι σοπἰφἰποᾶ ἵπ {πο ποίθθ. ΤΠετο ἶ5 α να]αβὺ]ο ΑΡρρεπάϊκ ΌἨ {πε 

ἐθχέ, νι] {πα Ιπάθχθθ Ἀτο, 80 {ΑΓ 35 Ἡο9 Ἠανθ ιρφἰοᾶ ἴπεπα, απαβυα]1γ οοπι- 

ΡΙείθ.”---]οιωπαϊ ο) ἘΕάμοαίίοπ, 781. 1, 1984. 

«ἙὪχγ Ἠο]άσπ ἀἆθεοτνος {ο ρταΒέαάο οἳ αἩ] Βοποο]πιαβίοτα ος ἁτανίης 
Ειοῖγ αἰίοπίοηπ το {ἐπί οἰατπαίης {χθβίίβο Ὁγ απ΄ οάἰῆοπ 8ο {ποτοιρι απά 
«ομο]ατ]ψ. 3. Ἡ Ἀ ΑΠΥ ΡΟΥ πο ψῇ] έακο {μα {τουὈ]θ {ο πιαδίετ Ὦς Ἠο]άεπ8 
ποίθς, ΦΙΙ] Ἠαγο Ἰαῖά α΄ ροοᾷ Γουπάφίίοπ οἱ ἄτθεκ Βε]ο]ατβίρ [ος Πήπηβε][ 
ΑΠοροίλοτ, ἐο Ώου] ἶΒ ποτίμγ οἳ Ώτ Ἠο]άεπ)5 τεραἰβ6ίοῦ 35 ο Ῥομο]σ απά ἃ 
Ρτασίίσοα] Τεας]ιοτ.”--Τ1ιε Εαάμοαιϊοπιαϊ Τίπιες, ἆαηπ. 1, 1584. 

««Οαπάϊάαίος {ου α Ώθμτορ γή] Απᾶ Ὁστ ἨΠο]άσπ ποίθς οχίτεπιε]γ ιβο[α] 
απᾶ υγθ]] οἴιοδοῃ. Ἠίβ τοίοχοΏοθς {0 ϱΓΑΙΙΠΙΔΤΕ ατο {αδί ]αί πιεν παπί αἲ ἐἰναῦ 
φίμσο οἱ ἐλλοῖσ τοαᾶἰηρ.’'---4οαᾶεπιγ, ΝΟΥ. 34, 18889. 

«Ας Ἁϊτ Ἠο]άσπ Ἠπ8 βπούννη ἵπ Ἠΐς αἀπιίταρ]ο Ῥίμίαγοι”α Τλεπιφίοεῖες, Ἡθ 
08909965 {1ο ΥοσΥ Ῥο5έ αιια]{{165 οἱ Α οοπηπηθηίαίοτ. Ἠθ ΚΠΟΥΦ αἲ] έμο ποᾶετῃ 
ος οἩ Ἠΐ8 ααέ]λος; Ίο βο]θοίδ γε οατθ απά ἀῑδοτοίίοη απά πάς [τοπι Ἠΐ5 
ΟΝΏ ρτοαέ βἴοσες θοτέ παπά τοἙ]]γ ἱπςίγιοίνο ποίθς. Ἠ/ΠεΠΕΥεΣ {ιο 8Ι1Υ Ρτο- 
πάΐοοφ οἳ ΠΑΙΤΟΝ ἴθαςμθι αὐοιέ Ῥ]ιίατο]ς τοεϊς ατο ἀἱδρε]]εά, απᾶ ἴπθ 
ππαίίεν νήσο] Ώους Ί6βσΏ {9 τορατάθᾶ α5 οἳ 5οππε Ἱπροσίαπος, {Πί5 οαγ]ίου Ὀοο]ς 
πὴ] {αΙκθ ἐο Πϊρμοςὲ Ρίβορ 36 α 5οἹοο] Ῥοοκ. Το ΕΗ{εγοη ἵδ θᾳιβ!]γ ροοᾶ. 
«κ κ Ύ/ο στο ρτοπηςοὰ ἔα οιαγηιίηςσ Οεοοποπιοι Ίτοπα {θ 58119 πηβδίογ 
μαπᾶ,”---Οοπίεπιρογαγν Πευΐειο, Ώος, 1588. : 

ΤΙΟΝΡΟΝ: ΜΑΟΜΠΙΙΑΝ ΑΝΡ 6ο 



Μ. τό] ΟΙΟΕΒΟΝΙ5 ΡΕΒΟ ΡΏΡΙΠΟ 
ΡΕΡΤΙΟ ΟΒΑΤΙΟ ΑΡ 20ΡΙ0ΡΒΒ. πι ἸπαοπείοἨ, 
Ἐχρ]απαίοχγ Νοΐθοβ απᾶ Οτίᾷσα] Αρρεπᾶϊκ ὮΥ ἴπο Ἠεν. 

Ἠσρεητ Α. ἨοΙιβΕνΝ, Μ.Α., Π1ι.Ώ. βεοοπᾶ Εάίοπ,. ὄὅς. 

(Μαοπα]]απ) Ο]αβρῖσα] Βοσ1θβ.) 

5 ΤΗΙ8 ἵΒ α νοσγ παδο[α] οὔϊῆοτπ οἱ α βΡοθΟἩ Ὑ]ο]ι γγθ]] ἆρβοτνος {ο Ῥο Ῥτοιρ]μέ 
Ιπέο Ῥγοπηϊπεηπέ ποίῖοο. ΤΠθ ΙπάρχθἙ ατθ 80 {111 α5 {ο ππακθ απ]έο απ ἱππροτίαπέ 
{εαίπτο ἵπ ἐἶχο νγοσ]ς. Τ]οτο {5 4η οχοθ]]οπί Ιηίτοάισίοτ απᾶ ο. γα]αα)]ο ορ]ἠσμ] 
αρρεπάϊκ. ΑἸοροί]ετ ια γο]αππο 15 νγο]] ποὺ αρ απά νγογί]γ οἱ {πο αὐἰοπίίοη οἳ 
811 {6βςΏθγς απά βία εη(8.”'---4ίπεπαειπι, Ἰαπ. 12, 1884, 

«Τ]ο ρτεδεηέ νγοτ]ς ἵδ οοηκίγιοίθᾶ οἨ {1ο β4ΠΠ9 Ἰπος α5 Ὦν Ἠο]άσπ οά1ῖσῃι 
οἳ {16 οταΜῖοπ Ῥγο Ῥἰαποίο. Τποτο 18 ἐἶχο βαπ1θ Γ11Πθ96 οἳ ϱταπηπηα σα] οχρ]α- 
ὨΦΠΙΟΠ, ἴα 84Π1ς οὔγο[α] δα οἳ χο πηοβύ τουρπὺ (ΘΥΠΙΑΠ οά{ίοπΒ, {πο 58πχο 
Ηρεγα] αρρΙγ οἱ οἶοδθ απά ο[ἵοη ΠαΡΡΥ τοπᾶστίηρ». 3 3 Ὦν Ηο]ᾶεῃ Ίιμ5 ἆοπο 
Ρουοᾶ 5οευγ]ορ ἵπ ἰ5δυαῖης 8ο βα[α] απ οάἱἤοπ οἳ 6118 οταίίοῃ. Τί να]αο ἵ ο0η- 
5ἰᾷεταΡ]γ οπ]αποθᾶά Ὦ} πο πΙπΙοχοαΒ ποίθς νμίοἩ Μτ Ἰοἱά Ίας οοπίτίυαἰθᾶ.” 
---4θαᾶεπιμ, Ματοῖι 1, 1884. 

“Ὦσ Ηο]άεπ Ὠας αρρ]ῖεά Ἠήπηδο]{ γής] αἀπαῖταρ]α {ποσοαρβ]ποςς {ο έἶιο νοτ]ς 
οἳ οά {τρ {χο χο δεφίίο, απᾶ, Ἰξ ἴπο ππαίη οΏδίαο]θ {ο ἐἶο δειιᾶγ οἳ επί Ὀτί]απέ 
απᾶ Ιπέεγοδίίηᾳ 8ροθο]ι Ἠα8 ῬθοἩ. ας Ίο Ἱππασίπο, {1ο γγαηῖ οἳ  ποοᾷ Ἐηρ]Ι8] 
ΟΠΙΠΙΕΠ{ΑΥΥ, 8 ΠΙ8Υ 5αἴε]γ Ργοᾶ]οῦ {οΥ 16 α στομίοτ άο ἡ1ά η [αίατο, 1Π ΠΒ 
Ἰπίχοάπσοοῃ, νΥπίς] 19 α πιοᾶσ! οἳ οἴδβτπος», Ὀν Ἡο]άεη βἸκοίο]οβ {ο πποῃ απᾶ 
ενοηί5 οἳ {πο ἐτουρ]θά γεατ» δ0---δῖ .ο., Ιθανῖηα οἩ {πο πϊπᾶ αν υἱν]ᾶ Ἱπιργθβδίοη. - 
οἳ 11ο ρετίοᾶ, απᾶ ΤΠ ἐπο πιαίη α ]5έοπο, ΈΤΠθ ταί]πεν εοπρΗσαίθᾶ ατραπιοηέ οἳ 
Όλο 5ρθοσ]ι {8 νγα]] δαπητηατίςοἆ αἲ {ιο οἳοβο οἳ ια Τπἰγοάιοίίοπ απά ἴῑλο πιογθ 
ἀείαῖ]οᾶ 4πα1γςο5 σίνοη Τη {1 οογ5θ οἱ {]θ ποίθβ 30 Υ6ΣΥ Ἱνο]] ἆοπθ, Αἱ {ο 
οπᾷ οἳ {ο γο]Ιπῃθ αχο {νο γα]ααῦ]ο Ιπάσχοβ, πνη]οἩ {ο Ῥγοίαοθ 118έΙγ ομ]]8 
ἐπππαβια]]γ οοπιρ]σίο. Ἐ ἃ Ἐ Τμο βομο]ατΙγ ἐποτοαρηποςς οἳ Πΐ5 νιοτῖ]ς απᾶ 
196 πεποτα]]ψ Πής πηοτῖέ οπηποῦ {11 {ο 5οοιιγθ ΓοΣ 15 α, τοβᾶγ ποοορίαπορ απᾶ 
Ἰαδίΐης Ῥορι]ατί(γ.”---Γοιγπαῖ ο) Ἑάνσαιίοπ, Ώεο. 1, 1858 

«ΤΗ]5 οταΏοῦ, οπο οἳ {11ο πιοδὲ οματασίογὶδίίο οἱ (σογο᾽ς Επ]β]ιοᾶ βίτ]ο, απά 
ἈΡοιπάίπς γη] Ῥοΐηίς οἳ Ιπέογοςί «οηποσίθᾶ γη Ἠοπιαη Πο απ Ῥο]ίος, 5 
5ε]άοπῃ τοβᾷ ἵπ οἳσ Βε]οο]β ος Ὀπίνογαίμος. ἄν Ἠο]άσπ9 οχοθ]]οπί οάϊδίοπι, Ὦ. 
βαρρ]σίηρ {Πθ πΊθαη5 οἳ ειάγίης 1έ γη αἀγαπίασο, οισ]έ {ο τοηᾶςε ἵξ ΠΟΤΟ 
Ῥορι]αν. Ἠο Ἰα5 βρατεᾷ πο ΡαΐΠΒ {ο ρχοάιςθ α {]λογοισΠ]γ ἐγαβνγοτίιγ απά 
πδε[υ] Ῥοο]. Το Τπἰγράπσίίοη 18 γαυγ Γα11 απά οἶθατ, απά {16 ποίθς αγο ΠΊΤΠΘΓ- 
ουβ απά βαἡἰβίαοίοχγ. Ῥοϊπίδ οἳ Ἰωάπ οοηβἰγασίίοηπ Άγο οχρ]αϊἰποᾶ νη στονέ 
οαγθ απά Παδίταίοᾶ Ὦγ παπποτοις ρατα]]θὶ Ῥαβδασθς {γοπι (ἴοεγο Ηἰπιδα][ απᾶ 
οίμεσ Τιαίίη α{οΥ5. Απ οχορ]]εηί σταπηπηκ{ίοα] Ἰπάθχ, ατταησαᾶ ο 
ἈβΟτᾶ5 8Π Θ85Υ ΠΠΘΑΠΒ Οἱ τοίαογοηοθ {ο {1ο Ροϊπίς ο]αοίάαίοά.”'---Τνε Φο]ιοοηιαδίογ, 
Ααριδί 1941, 18989. - 
«εργο Οταίοη {ος Ῥιθίζις δεδίτι5 Ὦα5δ Ώθεπ οἀἐοᾶ Ὦγ Ὁς Ἠο]άεη ἵπ α 

Ραϊηδία]άηρ απᾶ ΦΟΙΟΙΑΙΊΥΠΙΑΗΠΕς Ἡ Ἀ Χα 
Ἠ]18 οΟΠΙΠΙΘΠ{Β 39 80 οἶεας απιά 50 ΠΟΠ {ο {9 Ῥοϊπέ {λαξ ἔπετο ατο ΥοΥΥ Γον; 

ἐπαί ννο αἸοιι]ά ἀθβίτο {ο ἀἴβροπκο γη ουοη ἵπ α 8οἩοο]θοοΚκ, πο ραβ]σαίοπ 
οἳ ἐπί οά(ίοπ που]ά πιαῖςο {11θ οταθίοη Ῥοΐέος Κπουπη.”---Βοιοοί αιαγαίαν, 
Αας. 1δίΗ, 1885. 

Μτ Ηο]άςπ” οάἹήοη οἳ ΟἸσοτο”5 βροοσ]ι ΄Ῥτο Βο58ο” 15 α πΟΓΗΥ οοπιραΠΙοῃ. 
νο]απῃο {ο {1ο ΄Ῥτο Ῥ]αποῖο” γγηῖσ]ι αρροαταᾶ αΏοιέ {νο ΥεΒΙ5 απο. 16 15 ποοᾷ- 
1655 {ο 5ροα]ς οἱ Μτ Ἠο]ᾶςσπ΄ς Πήρ]ι ο... {ΟΥ Ἠϊ8 {αβ]ς. Ἐνοσγ Ρασο οΓ {με 
οοπαπΙθηίαΣΥ 5ΠΟΥΥΘ βἱρης οἳ 5οιπᾶά απά Ὀτί]ίαπέ βο]ιο]ατ5Βῖρ απᾶ οἱ Ἱππιαίο 
ποιαἰηίαπορ γη Οἱοεγο΄ς Ὑτίήηρς. Μν Ἠο]ᾶςπ5 ποίθα, ποοᾷ 38 {πογ αγο, ατο 
γοηᾷοτοά 56111 πλοτο γα]ιαβ]ο Ὦγ {ο αἀα1ίοης [γοπα {]λθ ροή οἳ Μτ 1. Β. Ποῖᾶ, οας 
Ῥθ5έ Ἐπρ]δη Οοπιπηοπίαίος οἩἨ Οορτο. Μτ Ἡο]ᾶρα Ἠας πνγϊθίθη απ οχορ]]οηᾶ 
Μδίονίσα] Ιπίτοάασοπ ὁρ {1ο βΡθεσΗ, απᾶ 3η αρβαρν οἨ ὠλο ἰθχέ; {Πογο 5 αἶδο 
ἃ ΥΕΣΥ οοπαρ]είθ ϱταπιτηθ/]σα] ΙΠᾷςΧ, απᾶ Αη ἰμάεχ οοπίαηίης Ῥτορος ΏΒΠΙ6Β απά 
τεπιαγκαῦ]θ γνογάβ απᾶ πδασος οοοιγτῖηῃ 1π {πο βΡοθςΙ.. δα. 
--“δαζμγαᾶαν Πευίειο, Οείοῦος θ411, 19589. 

«ΤΗϊς 16 ο ψοτίΏγ βεαιο] {ο Μτ Ἠο]ᾶσπ οχοο]]οπό οάίδῖοα οἳ ἐο «Ῥτο 
Ῥ]απςίο”.'---Βρεοίαίογ, Ο6ἳ. 2Τ411, 1989. 

“«Ἔμο παπηο οἳ έ1θ Ἐάἱέου 19 ο βαβΠοῖοηέ σααταηίορῬ {ο ροοά οσο απᾶ 
οατοζα] πνοσ]κ. Ὁτ Ἠο]άθη Ίιαδ οοπ/[ργτος 8 το] βοτνῖςο οἩ α1] εἰιάσπίς οἳ 6Ἴσογο 
Ὁν 5 εἀϊίοπ οἳ 616 ΄Ῥτο Βοίΐο.’ Ἠ Ἐ ᾱ Τ]ιο βἰαᾶςηί 08805805 αη οχ]αιιδίῖνο 
εοπιπηρηίἁσΥ 0η {ο 5ροθο]ι ἵπ {Πο οὐπιρΏδς Οἵ ο δπηα]] απᾶ Ἠαπάγ γο]ατης, --- 
«16 Ἐάισαίοπαῖ Τΐπιες, ΝΟΥ. 198, 1888. 

ΤΟΝΡΟΝ: ΜΑΟΜΠΙΠΙΑΝ ΑΝΡ ϱο 



ΟΤΣΗΟΤΑΒΟΗΞΣ ΠΗΕΕ ΟΕ ΤΗΕΜΙΡΤΟΚΙΕΕ. 
Ην Τηἰτοάπεβος, Ἐχρ]απαίοχγ ΝοίθΒ απᾶ Οτιῖσα] Αγ- 
Ῥεπᾶῖς ὮΥ {πο Ἠου. Ἡσβεητ Α. Ἠοιρεν, Μ.Α., Π.Ο. Τ]ιϊγᾶ 
Εάῑίοπ γευἰεεᾶ. δε. (Μαοπι]]απ)ς ΟἸαβθίσα] Βοτίεβ.) 

“Ὁτ Ἠο]ᾶρη ας Ρτοᾶιοθᾶ Απ θχορῖ]επί εάἴίοη οἳ {πο 1ΐο ο Ῥ]αίατοϊ ο 
Ἠ8 φο]εσίθά. Ἠ15 ποίθβ τεππονθ 6νοτυ ἀϊβπου]έν οἳ οοηβἰτισίοη Ἀπά Ροῖϊπί 
οαέ 6υοτΥ Παδίταβοηυ ἐπαέ {ο ἐοχί αΠοτάς οἳ νο ρταπιπιθίἶσοα] Ρτϊπείῖρ]ε 
εοπ{αϊηθά ἵπ ο τα] να]απυ]ο ϱταπητηατ οἳ οοάγίη, {ο πο] οοηδίαπέ 
χοίετοηςο ἶ5 τηβε.”'---Ιλιὐΐπι Ευεπίπᾳ Μα, Ἐευ. 91, 1382. 

ς “«Τπο ποίθδ ρεποτα]]γ ατο, 35 οἳ οΟασ56 Ίγα5 {0 Ὦο οχρεσίοά {τοπι α 5ο]ιοῖας 
οἳ ντ ἨΗο]άσπ)ς οπωίπθησθ, οχοθ]]εηέ, ργοςῖ5ο, απά Παρρί]γ ἡΠαβίταἰοά ὮΥ ρατα]]ε] 
Ῥάβδα4ρο5.”---Εάμσαξίοπαῖ Τύπεν, ΜΥ 1983. 

Ῥιαΐ Όιο Ῥουῖς ἱπίο {θ Παπάς οἱ α δολο]αν 5αβΠοίοπ{]Υ αἀναποοᾶ {ο Ὦο αὓὈ]α 
{ο τοπᾶ ὮΥ Πἱπιδο]ξ απά Ίο η] Επά Ἠοτο α υἱν]ά Ῥἰσέατο οἵ ο πηοβέ ἱπιροτίαπί 
Ώρατο ἵηπ τοεὶς ἨΦίοςΥγ, 4η ἱηδίτασίίνο οοπηπηρηίατυ ἵπ τοοῖς, απά α 5ίοτο οἳ 
ἱπ[οτιηβοπ αὈοιέ ἄτοεεὶς απ α10188.”'---ω οιΥιαῖ οί Ἐάμσαίίοπ, Μαγ 1552. 

«Μτ Ηο]άεη ας 5ρατοᾷ πο Ίαθοας {ο πιακο ἨΐΦ υγοσῖ]ς 35 οοπιρ]είθ 48 
βαϊρ]θ. Τὴ6 Ιπίτοάποίίοη 5 οχοερᾶΙηρΙγ Ὑδ]] ἀἆοπο, απά α Υ6ΓΥ Γαἱγ ο5πια{θ 
Εΐνοι οἳ Ῥ]αίατο]ιϐ δίγοηρι απᾶ Ὑγθβκηςςς α5 ο Ῥίοσταρμογ. Το Ῥασος ΟΠ 

Ώιο 8οµτοες οἱ Ἱπ[ογπιθίοη αοοοβεῖθ]ο {ο ἙῬ]αίατοὶι αγο ἱηβίγασίῖνο, ου] γι 
τοίοτεηςσθ {ο {6 γα] οἳ 5 γγοσὶς απᾶ {η ἃ πιοτθ ΡΘΠΟΤΑΙ ΥΑΥ, 45 ἱτομίίης οἳ 
{πο οτοάΙρΗίψ απά Ἱἱπροτίαποο οἳ Ῥτονίουις γη]. Μτ Ἡο]άεπ 6 8ο ΥΥ6]} 
ΚΠΟΝΤ 5 α 5εἼο]ασ ἐλαί Πέ ἱ5 Παγά]γ ΠεΟΘΡΡΑΣΥ {ο 8ροα]ς οἱ {ο οχοσ]Ίοπορ Οἱ Ιἱ8 
τετοα] οἱ Ηοἰ-πι.”'---“δαέιγάαν Πευίειυ, ΜΥ 11, 1882. 

“ΤΈΠποτοιρΒ]γ πε]] ἆοπο.''---“μαγαάίαν, ζα1γ 19, 18682. 

“Τι 18 τε[γες]ήπς {ο ο0π1θ προη α Ρίθςθ Οἱ ψγοχ]ς 5ο {ΠοτοιβΏΙγ πο]] ἄοπο 
α5 πμ. τν ἨἩἨο]άση Ἰαδ ἆοπο α ρτοπέ βοτνίοο {ο Επρ]ϊα φοϊοο]πηλδίογς 
Άπαᾶ {ο Επρ]δη Βομο]ατς ϱοπογα]]γ ἵη ργοᾶποίησ 8 οχοε]]οπέ οάϊίοτ, πνῖο]ι 
16 α ΨΟτΙΗΥ ο . νο οοα]ά Ἠανάϊν ρῖνο ἴ6 α Ηϊρ]ιον ρταῖβο---ίο 
Ἠὶ5 «ο Οβ1ας. Ὁτ Ἠο]άεη ἆοθ ποί βαὐφογρο {ο πηδέ νο Ἠανο αἶπανς 
οοηφϊᾶετεᾶ {πε Ρο5]απέ Ἰογθδγ οἱ «Βπογί Νοίος [ον Βομοοὶ Ὀβο. Αἱ (Πο 
ΦΑΠΙ6 πιο {θ οοπαπηθηίασΥ 9 8ο 5ΚΙΙξα]1γ αγγαησοἁ παπά 50 οἈγθβαΙΙΥ Ιπάρχοά 
4μαί ΑΠΥ ΟΥ νο ἶ5 Πέ {ο τοπᾶ ἴἶα ἰοχί αἱ αἲὶ γη Επά να πο αἰπποςί, 
6356 αἲ] Ἡο Ἡπηί. Τμο Ιπίτοάιοβίοηα Ὀτίης {οπείμος ἵπ α [ον υἰνίά ραρος 
8] ΌὨναί οππ ορ ΚΠΟΜΠ οἳ «1ο Ῥίρσταρμο ἆφ Ἰαπθαπί6 [αι] πα ρα ἆᾳ 
Ῥϊοσταρβίε,᾽ απά αἀάς, Ὀεδίάος ϐ πηβδίοτ]γ οπἱεοῖδπι, α. πιοδὲ ἱπέογορίίπς 5ἰκοίο]ι 
οἳ Ῥ]αίατο]”ς Ροβίήοπ ἵπ Ηέοταίατο, Ίο Π]αςέ ποῦ οπηίέ ἐο αάά Εῑταί Ὁν ἨΗο]άει 
ΨΊιο ἶ6 οα ιδ] ἐποσοιρῃ ἵπ αἲἱ ἀορατίπιεηίς, Ίας α. να]ααῦ]ο αρροπάϊκ οἩ {πε 
τοχί.”'---“δρεοίαίονγ, Νου. 11, 1885, 

“Τῃπο οἀϊάοπ 15 α Υοτγ, οοπιρ]θίθ οπο ἵηπ αἲ] χοβροοίδ, απᾶ γα] ααα]βοά 
ἐο πηεοί ἔλιο ραζροβο» [ος νο] ἵ {9 Ἱπέρπάσα,”'--Ίαυσοιο Ἠεγαίᾶ, ἆππο ὅ, 1983. 

“ΤῤοάΙᾳῖοπο ὃ οοτγθίία: ϱ ἀῑ πιο]έο πιαραίοτο οἱασαπζα οἵιο ΠΟΠ 1οπο 
65566 1’οάἱ2ίοπο βοο]αςίίο]ο ἵπ Παα ο ἵπ ἀθτπιαπία.”---α σιέωγα, Ἱέοπια. 
Ματο 16, 1850. 
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ΧΕΝΟΡΗΟΝ.-ΟΥΒΟΡΔΑΕΡΕΙΑ. Έοοκς 1, ΤΙ. 
πα ΤηποᾶισβῖοἩ, Νοίθβ απᾶ εορίοαβ Ιπᾷ1068. ϐ8. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ.- ΟΥΒΟΡΑΕΡΕΙΑ. ἈἘΒοοις 111, 
1Υ, Υ. πι Νοΐῦεβ απᾶ οορίοας Τηάϊοθβ. ὄ. 

ΡΙΡΤΑΠΟΗΣΞΣ ΠΗΥΕΣ ΟΡ ΤΗΕ άΒΔΟΟΗΙ, 
(65.), Βσταιὰ (65.), Χτκτλς (68.), ΤΤΟΙΙΡΟΝ (ἴπι ἐ]ιε γοβν.) 

ΟΙΟΡΒΟ ΡΟ ΡΙΙΑΝΟΙΟ π Νοίες, οἷς, 
5εοοπᾶ Γαῑίοπ. 48. θᾷ. 

ΟΙΟΕΒΟ ΡΕ ΟΡΒΕΊΟΠΙΡ ψΙζι Ματοϊπα] Απα]γεῖς 
απᾶ Ἐπσ]ΠεὮ Οοπιπιθηίαγ. οἰπί]ι Γάϊίοπ. Ότη. 8Υο. 98. 

ΤΙΟΝΡΟΝ 

ΟΑΜΡΗΙΡάΑΕ ΑΒΕΗΟΌΡΕ Ανπ Μληια Τιανη 

ΕΟΙΜΟΒὉΌΝΜ ΘΤΗΥΡΟΤΙΑ, Ῥεῖπσ ῬΒοε]οσοί Ῥαβδασος 
{ου Τταπε]αθίοη 1πίο Τιαξῖη αππᾷ ἄτοε]ς Ὑεγβο 1Π {γαρ Ῥατίς, 

Ῥλητ]. Τοπί Ἰάϊίοπ. Ἱ». θᾷ. Έλαν ΤΠ. Τα Πάἱίοι. 

δ4. Ῥαπτ ΤΠ. Τ]ιγᾶ Ιάίοπ. 88. 

ΕΟΙΜΟΒΟΝΜ ΟΒΝΤΌΗΙΔΑΗ, Ῥεϊησ α Ῥο]οσβίοη 
οἱ Ῥαβρασος {οτι Τταπβ]αδίοη 1πίο Τιαζϊπ απᾶ ἄποε]ς Ῥτοςθ. 

Νίπίι Εάῑίοπ. 85. 

ἘΟΙΗΙΑ ΡΗΙΥΤΙΑΗΒ Αἶνο Ἐε]οσαο Ῥοδίαταπι 
Απσ]ίοοτατῃ ἵπ Τιαπαπι οὐ ἄταθοππα 6ΟΏΥΕΥΡ86. 

γο]. 1. ΙΓαβοίσωῖις Ἱ, Π. 108. θᾷ. (οι οἱ ϱΥ πι) 

Ὑο]. Π. ΕΓαβοίευζις 11. ἵν. 108. 

ΑΏΙΞΤΟΡΗΑΝΙ5 ΟΟΜΕΡΙΑΕ ΘΤΌΡΕΒΡΦΤΙ- 
ΤΕΗΡ ἘΤτ ΡΕΒΡΙΤΑΠΒὉΜ ἘΠΛάΜΕΝΤΑ ου ατρι- 

πιθηΙς αἀποίαίίοπθ ογ]ῖσα οἱ πηείτοταπα ἀἰβοτιρίοπο ἴπ 

πρδαπα βοπο]ατατα, ᾖΓάίο δία 

γο]. 1. οοπἰίπεπ Τεσίιπι οιιπι 4ἀποίαίίοπο ογἰίσα εἰ 

Φιπιπιατέί. 185. [πο Ῥ]αγ5 5ο]ᾶ 5εραταὔε]γ.] 

γο]. Π. οοπἰΐπεπβ Οποπιαδίίσοπ δἵυο Ιπάίσεπι Πηβἰογίσιπο. 

ὅ». 0. 

ΟΔΜΡΗΒΙΡάΕ 

ΡΕΙαάΗΤΟΝ ΕΙ, ΑΝΡ 00. 
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Βινοινα ο... οσπ1. 

ΡΙΕΑΣΕ ΡΟ ΝΟΤ ΛΕλΜΟνΕ 
ςΑΡΌ5 ΟΑ 5115 ΕΛΟΜ ΤΗΙ5 ΡΟςΚΕΤ 

ὑΝΙΝΕΕΡΙΤΥ ΟΕ ΤΟΔΚΟΝΤΟ ΙΙΒΡΑΔΥ 

ΑἊ ΣΘΠΟΡΏΟΩ 
494 ΤΏθ οθοοποπ/ομς οἱ 
4 ΧθηπορΏηοη 4ἵη θᾶ. 
8589 
ορ.2 
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